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POVZETEK 

Namen diplomskega dela je bil analizirati gibalno/športno dejavnost predšolskih otrok 

in njihovih staršev v občini Medvode. Ugotoviti smo ţeleli povezanost intenzivnosti in 

raznolikosti gibalnih/športnih dejavnosti med otroki in njihovimi starši ter ugotoviti, ali 

so otroci v mestih deleţni večje izbire gibalnih/športnih dejavnosti kot otroci na vaseh. 

Zanimalo nas je še, ali so starši in njihovi otroci dovolj gibalno aktivni za ohranjanje 

zdravja, kakšna je njihova ozaveščenost o pomenu teh dejavnosti in katere so 

njihove najpogostejše gibalne/športne aktivnosti. Z raziskovanjem mnenj staršev o 

številu gibalnih/športnih dejavnosti smo posredno ugotavljali tudi spodbudnost okolja 

občine Medvode za zdrav ţivljenjski slog občanov. 

Rezultate smo pridobili na osnovi anketnega vprašalnika, ki je bil sestavljen iz dveh 

delov. Prvi del je bil namenjen staršem od 3 do 6 let starih otrok in drugi otrokom iz 

občine Medvode. V vzorec smo zajeli 57 predšolskih otrok, starih od 3 do 6 let, in 

njihove starše. Podatke smo obdelali s statističnim paketom SPSS – 16.0 Windows 

(Statistical Package for social Scienses inc. Chicago IL). S podprogramom 

FREQUENCIES smo izračunali frekvence posameznih odgovorov v anketnih 

vprašanjih. Na številčnih spremenljivkah in tudi na ostalih ustrezno transformiranih 

spremenljivkah smo uporabili DESCRIPTIVES (opisna statistika) in CORRELATION 

(analiza povezave med spremenljivkami). Statistično značilnost smo preverjali na 

ravni 5-odstotnega tveganja (p≤0,05). 

Na osnovi podatkov iz anketnega vprašalnika smo ugotovili, da so starši predšolskih 

otrok premalo gibalno aktivni za ohranjanje zdravja, njihovi otroci pa dovolj. 

Ugotovili smo, da obstaja povezanost med številom različnih gibalnih/športnih 

dejavnosti staršev in otrok. Otroci se skupaj s starši najpogosteje ukvarjajo z 

neorganiziranimi gibalnimi/športnimi dejavnostmi, kot so kolesarjenje, hoja in igre z 

ţogo. 

Starši se zavedajo izrednega pomena gibanja za otrokovo zdravje in razvoj, zato so 

verjetno prav oni tisti, ki so v več kot polovici primerov glavni pobudniki za 

vključevanje otrok v organizirano gibalno/športno dejavnost. 

Ključne besede: gibalne/športne dejavnosti, predšolski otrok, starši, vrtec, občina 

Medvode. 
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ABSTRACT 

The purpose of our diploma thesis was to analyze the physical/sporting exercise in 

preschool children and their parents in the municipality of Medvode. We wanted to 

determine the intensity and variety of physical/sporting exercises in children and their 

parents as well as to determine whether children in urban areas receive a greater 

variety of physical/sporting exercises than children living in villages. We also wanted 

to know if parents and their children are sufficiently physically active for maintaining 

their health, what is their awareness on the importance of these exercises and what 

are their most frequent physical/sporting exercises. Exploring of parents' views on the 

number of physical/sporting exercises has also helped us to indirectly determine the 

environmental stimulation of the Municipality of Medvode for a healthy lifestyle of 

residents. 

The results we obtained on the basis of a questionnaire, which was composed of two 

parts. The first part was aimed at parents of 3 to 6 years old child and the other for 

children from the municipality of Medvode. The sample included 57 preschool 

children of age between 3 to 6 years, and their parents. The data were analyzed with 

SPSS – 16.0 Windows (Statistical Package for social Sciences inc.Chicago IL). We 

have calculated frequencies of individual responses in the survey questions using the 

subprogram FREQUENCIES. We applied DESCRIPTIVE (descriptive statistics) and 

CORRELATION (analysis of links between variables) on the numerical variables and 

also on other suitably transformed variables. Statistical significance was tested at the 

level of 5-percent risk (p≤0,05). 

Based on the data obtained from the questionnaire we found that parents of 

preschool children are insufficiently physically active for the maintenance of health, 

while their children receive sufficient amount of physical exercise. 

We found that there is a connection between the number of different 

physical/sporting exercises of children and parents. Children, together with their 

parents often deal with non-organized physical/sporting exercise such as cycling, 

walking and ball games. 

Parents are aware of the utmost importance of physical activities for the child's health 

and development, and are therefore probably the ones who in more than one half of 
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cases the main initiators for including children in organized physical/sporting 

exercise. 

Key words: physical/sporting exercise, preschool child, parents, kindergarten, 

municipality of Medvode. 
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1 UVOD 

Gibanje je poglavitnega pomena za ohranjanje zdravja in ima ključno vlogo pri 

celostnem razvoju otroka. Slednji vključuje telesni, intelektualni, čustveno-osebnostni 

in socialni razvoj (Golja et al, 2009). 

Na vsako gibalno dejavnost vplivajo številni zunanji (fizični, druţbeno-socialni) in 

notranji (fiziološki, psihološki) dejavniki. Nekateri sodobni raziskovalci te dejavnike 

delijo na okolje, dednost in lastno aktivnost (Videmšek in Pišot, 2007). Pišot in 

Završnik (2001) za skladen celosten razvoj otroka poudarjata zlasti vlogo oţjega 

okolja, predvsem staršev in učiteljev oziroma vzgojiteljev. Trdita, da ima pomemben 

vpliv tudi na oblikovanje otrokovega vedenjskega sloga. Planinšec (2003) še dodaja, 

da mora biti gibalna dejavnost za varovanje zdravja in razvoj otroka primerno 

intenzivna, dovolj pogosta, primerne oblike in mora trajati dovolj dolgo. 

Starši se sicer zavedajo pomembnosti gibanja za otrokov celostni razvoj, še vedno 

pa ne vedo, kako pogoste naj bi bile gibalne dejavnosti njihovih otrok. Več kot 

polovica otrok, ki je bila zajeta v raziskavo, ni dosegala niti minimalnih standardov 

ukvarjanja z gibalno dejavnostjo za ohranjanje zdravja (Zajec et al, 2010b). 

V diplomskem delu smo ţeleli ugotoviti povezanost raznolikosti in intenzivnosti 

gibalnih/športnih dejavnosti otrok in staršev v občini Medvode ter ugotoviti, ali so 

otroci v mestu deleţni večje izbire gibalnih/športnih aktivnosti kot na vasi. Ugotavljali 

smo, če so dovolj dejavni za ohranjanje zdravja in katere so njihove najpogostejše 

dejavnosti. 
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2 PREDMET IN PROBLEM 

2.1 Gibanje in potreba po igri 

Primarni otrokovi potrebi sta potrebi po gibanju in igri. Gibanje otroku omogoča 

zaznavanje okolice, prostora, časa in samega sebe. Ko se nauči obvladovati svoje 

roke, noge in trup, sčasoma začne čutiti veselje, varnost, ugodje ter pridobi 

samozaupanje in samozavest. Gibanje ima velik pomen za razvoj intelektualnih 

sposobnosti, skupaj z igro pa imata velik pomen tudi pri emocionalnem in socialnem 

razvoju (Kurikulum, 1999). Slednji je izrazit pri vključevanju v različne gibalne/športne 

aktivnosti, saj pri tem razvija občutek za druge otroke (Videmšek in Jovan, 2002). 

Gibalni razvoj je najbolj intenziven v prvih letih ţivljenja. Sposobnosti, ki jih otroci ne 

uspejo usvojiti pravočasno, se pozneje teţko razvijejo ali ostanejo nerazvite. Otrok v 

predšolskem obdobju skozi igro gradi temelj zdrave telesne konstitucije in pozitivno 

mišljenje o športu. Za razvoj sposobnosti, lastnosti in pozitivnega pogleda na gibanje 

smo torej odgovorni odrasli. Naša naloga je torej spodbujanje in omogočanje 

kakovostne športne vzgoje. S tem bomo pozitivno vplivali na otrokov celostni razvoj 

(Videmšek in Jovan, 2002). 

Kljub temu, da ima igra v vsakem starostnem obdobju drugačen pomen, je povod 

zanjo vedno, ne glede na končni rezultat, notranja motivacija. Marjanovič Umek 

(2001, v Videmšek in Pišot, 2007) navaja, da je igra dejavnost, v kateri se prepletajo 

gibalni, spoznavni, čustveni in socialni razvoj. Rajtmajer (1990) pa ugotavlja, da je 

večina psihologov mnenja, da se otrok igra, ker se razvija, oziroma se razvija zato, 

ker se igra. 

Današnji način ţivljenja je iz otrok naredil sedeča bitja in zadovoljitev potrebe iščejo v 

drugih draţljajih, ki predstavljajo trenutno zadovoljitev in nimajo pozitivnega učinka 

na otrokovo zdravje in razvoj. Gibanje zamira, čeprav se zavedamo, da je to ena od 

osnovnih potreb otroka (Štemberger, 2004). 

Celostni razvoj otroka, s katerim je gibanje v medsebojni odvisnosti, je temelj za 

otrokovo uspešno delovanje. Zato smo izhajali iz različnih medsebojno neločljivo 

povezanih področij razvoja in ugotavljali, kako nanje vplivajo dejavniki razvoja. 
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2.1.1 Razvoj otroka 

Človekov razvoj je vseţivljenjski in večrazseţnosten proces. Telesni, intelektualni, 

čustveno-osebnostni in socialni razvoj so temeljna področja razvoja (Marjanovič 

Umek in Zupančič, 2004). 

Pri predšolskem otroku govorimo o celostnem razvoju, kar pomeni tesno medsebojno 

povezanost vseh področij razvoja. Vsaka sprememba na enem izmed področij 

povzroči spremembo na vseh ostalih temeljnih področjih (Zajec et al, 2010a). 

Na osnovi skupnih značilnosti posameznikov določene starostne skupine razvoj 

delimo na naslednja razvojna obdobja: 

Tabela 1: Prikaz razvojnih obdobij glede na kronološko starost 

RAZVOJNO OBDOBJE KRONOLOŠKA STAROST 

Prednatalno Od spočetja do rojstva 

Obdobje dojenčka in malčka Od rojstva do treh let 

Zgodnje otroštvo Od treh do šestih let 

Srednje in pozno otroštvo Od šestega leta do začetka pubertete 

Vir: Marjanovič Umek in Zupančič (2004, str. 10) 

Marjanovič Umek in sodelavci (2004) zagovarjajo stališče, da je otrokov razvoj 

najhitrejši v prvih letih ţivljenja. Pozneje se upočasni, vendar ostaja intenziven do 

konca obdobja mladostništva, ko se razvoj umiri. 

2.1.1.1 Čustveno-socialni razvoj 

Čustveni in socialni razvoj sta zelo povezana in ju velikokrat obravnavamo skupaj. 

Večina strokovnjakov je mnenja, da dojenčki izraţajo vsa temeljna čustva. To so 

tista, ki jih lahko neposredno prepoznamo iz izrazov na obrazu. Opazimo lahko 

veselje, zanimanje, presenečenje, strah, jezo, ţalost in gnus. Pri malčku se pojavijo 

čustva samozavedanja, s katerimi izraţajo pozitivno ali negativno doţivljanje sebe 

(Marjanovič Umek in Zupančič, 2004). 

V zgodnjem otroštvu se temeljnim pridruţijo še sestavljena čustva. Otroci začnejo 

razumeti, da lahko posameznik doţivlja več različnih čustev hkrati. Glavni napredek v 

tem obdobju je, da otroci začenjajo nadzorovati svoje doţivljanje in izraţanje čustev 
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(Marjanovič Umek in Zupančič, 2004). Čustva postanejo bolj diferencirana, z 

razvojem pa se spreminja tudi moč doţivljanja in izraţanja čustev (Videmšek in Pišot, 

2007). 

Novorojenček je socialno bitje, kar lahko razberemo iz tega, da rajši kot druge zvoke 

posluša človeški glas. Pogled na človeški obraz pa kmalu postane razlog za socialni 

nasmeh (Marjanovič Umek in Zupančič, 2004). Otroci v zgodnjem otroštvu, ko 

čedalje več časa preţivijo z drugimi otroki, razvijejo nove oblike socialnih interakcij in 

kompetentnosti, kar vključuje sposobnost komuniciranja, recipročnosti, empatije in 

skupnega reševanja problemov (Marjanovič Umek in Zupančič, 2004). Otroci v tem 

obdobju prehajajo iz obdobja egocentrizma v obdobje empatije. Otrok spoznava 

pravila vedenja in medsebojnih odnosov skozi različne dejavnosti, med katere sodi 

tudi igra, skozi katero otrok razvija samopodobo. Igra je pogosto gibalne narave, s 

čimer pozitivno učinkujejo na čustveno-socialni razvoj. Zaradi tesne povezanosti 

posameznih področij razvoja praviloma hitreje napredujejo tisti otroci, ki so 

naprednejši tudi na gibalnem, intelektualnem in čustvenem področju (Videmšek in 

Pišot, 2007). 

2.1.1.2 Kognitivni razvoj 

Marjanovič Umek in Zupančič (2004) navajata, da kognitivni razvoj zdruţuje miselne 

procese zaznavanja, predstavljanja, presojanja, sklepanja, spomina, govora in 

reševanja problemov, ki omogočajo mišljenje, odločanje in učenje. 

Na pojmovanje kognitivnega razvoja je močno vplivala Piagetova teorija, po kateri 

otrok oblikuje svoja spoznanja o svetu preko delovanja nanj. Starejši podatki 

govorijo, da se spoznanje o predmetih in reprezentacija razvije razmeroma pozno, 

novejša spoznanja pa navajajo, da so dojenčki veliko bolj kompetentni in se nekatere 

sposobnostirazvijejo prej, kot je predvidel Piaget (Marjanovič Umek in Zupančič, 

2004). 

Po Piagetovi teoriji razvoj poteka skozi štiri stopnje, od katerih ima vsaka določene 

posebnosti. Sledijo si v določenem zaporedju in jih ni mogoče preskočiti. S prehodom 

na višjo stopnjo se otrok praviloma ne vrača na niţjo. Med stopnjami so prehodna 

obdobja (Videmšek in Pišot, 2007). 
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Tabela 2: Stopnje v Piagetovi teoriji spoznavnega razvoja 

RAZVOJNE STOPNJE OKVIRNA STAROST 
TIPIČNE ZNAČILNOSTI IN 

OMEJITVE 

Zaznavno-gibalna 

stopnja 
Od 0 do 2 let 

Razumevanje sveta preko 

gibalnih in zaznavnih dejavnosti, 

ki jih otrok izvaja na predmetih, 

svojem lastnem telesu, drugih 

osebah; od preprostih refleksov 

do organiziranih shem in 

mentalne reprezentacije. 

Predoperativna 

stopnja 
Od 2 do 6 let 

Gre za razvoj in rabo simbolov 

(geste, besede, odloţeno 

posnemanje, igra, risanje); 

egocentrična komunikacija; otrok 

pri nalogah, kot so konzervacija, 

razredna inkluzija, seriacija, 

razmišlja na osnovi ene vizualne 

dimenzije. 

Konkretno operativna 

stopnja 
Od 6–7 do 11–12 let 

Otrok razvije logične strukture, ki 

mu na ravni miselnih operacij 

omogočajo reševanje nalog, kot 

so konzervacija, razredna 

inkluzija, razumevanje pojmov 

časa, prostora … 

Formalno operativna 

stopnja 
Od 11–12 do 15 let 

Miselne operacije niso več 

omejene s konkretnimi predmeti – 

mladostnik razmišlja abstraktno in 

hipotetično v kontekstu 

jezikovnega in logičnega sistema. 

Vir: Marjanovič Umek in Zupančič (2004, str. 44) 

Dojenčkov in malčkov spoznavni razvoj se odvijata v okviru šestih podstopenj, ki 

sestavljajo senzomotorično stopnjo spoznavnega razvoja. Otrok si skozi asimilacijo in 

akomodacijo obstoječih senzomotoričnih in pozneje mentalnih shem počasi izgrajuje 

kompleksnejša spoznanja o predmetih (Marjanovič Umek in Zupančič, 2004). 

Po Piagetovi teoriji je otrok, star od 3 do 6 let, na predoperativni stopnji, za katero je 

značilno simbolično mišljenje. Slednje se kaţe v odloţenem posnemanju in simbolni 

igri. Za predoperativno stopnjo so značilne omejitve, kot so egocentrizem, animizem, 

centriranje in ireverzibilnost mišljenja, osredotočanje na stanje in ne spremembo, ter 
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nezmoţnost razlikovanja med videzom in realnostjo (Marjanovič Umek in Zupančič, 

2004). 

Tudi kognitivni razvoj ne poteka ločeno od ostalih, pač pa je tesno povezan z 

gibalnim in čustveno-socialnim razvojem. Številni strokovnjaki ugotavljajo, da so 

kognitivne sposobnosti nujne za razvoj motoričnih potencialov in poudarjajo hkraten 

in neločljiv razvoj kognitivnih in motoričnih procesov (Videmšek in Pišot, 2007). 

2.1.1.3 Telesni razvoj 

Telesni razvoj zajema anatomske in fiziološke procese. Pri telesnem razvoju 

govorimo o spremembah v razmerjih ter spremembah v kompleksnosti strukture in 

oblike. Vzrok za prvi pojav je rast celic in ga imenujemo rast, za drugega pa je vzrok 

v različnem razvoju teh celic in ga imenujemo diferenciacija (Horvat in Magajna, 

1987). 

2.1.1.3.1 Smer razvoja 

Smer razvoja oziroma smer napredovanja kontrole mišic poteka v dveh smereh. Prva 

je cefalokavdalna in predstavlja nadzorovanje mišic od glave k nogam, druga smer 

pa je proksimodistalna, kjer opazimo nadzor mišic od centra navzven. Otrok najprej 

obvladuje mišice ob hrbtenici, nato mišice trupa, ramen, okončin, zapestja in na 

koncu mišice prstov (Cemič, 1997). 

2.1.1.3.2 Morfološke spremembe v otroštvu 

Pišot in Planinšec (2005) navajata, da telesne razseţnosti običajno obravnavamo v 

štirih skupinah, in sicer: dolţinske mere ali longitudinalna dimenzionalnost skeleta 

(telesna višina, dolţina okončin), prečne mere ali transverzalna dimenzionalnost 

skeleta (premer zapestja, kolena), obsegi ali cirkularne mere telesa (obseg okončin, 

trupa) in koţne gube ali voluminoznost telesa. Poudarjata, da rast delov telesa ne 

poteka usklajeno in enako hitro in se ne konča v enakem starostnem obdobju. 

Številni strokovnjaki so mnenja, da je rast dedno pogojena. Kljub temu pa lahko 

nanjo vplivamo pozitivno ali negativno (Cemič, 1997). Videmšek in Pišot (2007) 

trdita, da imajo pri tem izjemno pomembno vlogo okolijski dejavniki.Dejavniki, ki še 
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posebno vplivajo na telesno rast, so prehrana, gibalna dejavnost, poškodbe, bolezni 

in podnebne razmere. 

Povprečna dolţina novorojenčka je 50 cm, kar predstavlja 5.000-krat več, kot je bila 

velikost oplojenega jajčeca. Po rojstvu pa rast ni več tako intenzivna kot je bila, 

vendar izstopata dve obdobji, in sicer dve leti po rojstvu in mladostništvo. V prvem 

letu se višina poveča za 50 %, v drugem letu pa pridobi od 12 do 13 cm. Vmes se 

rast umiri na 5 do 6 cm letno, v mladostništvu pa se pojavi tako imenovani rastni 

sunek, pri katerem dekleta pridobijo pribliţno 16 cm, fantje pa 20 cm višine 

(Marjanovič Umek in Zupančič, 2004). 

Telesna masa novorojenčka je med 2.700 in 4.500 grami, kar je 3.000-milijonkrat več 

od teţe oplojenega jajčeca. Na maso novorojenčka vplivajo dejavniki, kot so: spol, 

razmere med nosečnostjo itd. Ob rojstvu se telesna masa zniţa za 5 % zaradi 

zmanjšanja vnosa tekočine v telo. Ta izguba se nadomesti po pribliţno 10 dneh. 

Hitrost nadaljnjega naraščanja telesne mase je podobna kot hitrost naraščanja 

telesne višine. Do konca prvega leta se masa potroji, ob koncu drugega pa početveri. 

Do sunka v mladostništvu pride tudi pri telesni masi. V obdobju dveh let deklice 

pridobijo 16, dečki pa pribliţno 20 kilogramov (Marjanovič Umek in Zupančič, 2004). 

2.1.1.3.3 Razvoj srčne mišice 

Cemič (1997) navaja, da se pri otrocih srčno-ţilni sistem razvija, zato je obremenitev 

srca med gibanjem relativno velika. Frekvenca se zelo hitro poviša in tudi zelo hitro 

zniţa. Pri novorojenčkih je frekvenca srca 130 utripov na minuto. Od 2. do 6. leta je 

povprečen utrip v mirovanju od 90 do 110 utripov in pri odraslem znaša le še od 70 

do 80 utripov na minuto. 

Rajtmajer (1990) je poudaril, da se morajo otroci v pripravljalnem delu otroci ogrevati 

tako, da se poveča število utripov na minuto in tako doseţemo stopnjo pripravljenosti 

fizioloških funkcij za napore v glavnem delu. Otroci so zmoţni maksimalnih 

obremenitev, vendar morajo biti te kratkotrajne in kombinirane z daljšimi odmori. 
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2.1.1.3.4 Razvoj dihalnega sistema 

Dihanje je sestavljeno iz izmenjave zraka in plinov v pljučih, transporta plinov, 

izmenjave plinov med krvjo in celicami ter oksidacijskih procesov v celicah. Za 

procese v pljučih uporabljamo izraz zunanje dihanje oziroma ventilacija, za procese v 

tkivih pa notranje oziroma celično dihanje. Na dihanje lahko zavestno vplivamo, 

vendar je uravnavan s strani avtomatskih mehanizmov. Dihala so pri otrocih slabše 

razvita in zavirajo intenzivnejše in trajajoče gibanje vse do pubertete. Takrat se pljuča 

in prsni koš hitreje razvijajo, dozorijo pa tudi regulativni mehanizmi, ki urejajo dihanje 

(Cemič, 1997). 

2.1.1.3.5 Razvoj mišičnega sistema 

Z razvojem se spreminja tudi deleţ mišične mase, ki pri dojenčku zavzema 20 % 

telesne teţe, medtem ko pri odraslem predstavlja od 30 do 40 % telesne teţe. Pri 

odraslem se mišična vlakna delijo na hitra in počasna, pri novorojenčku pa je od 15 

do 20 % mišičnih vlaken še nediferenciranih. V prvem letu naraste odstotek počasnih 

vlaken, saj gibalna dejavnost otrok predstavlja predvsem ohranjanje ravnoteţja sede 

in stoje. Otroci imajo majhen mišični tonus, kar omogoča večjo gibljivost, neugoden 

pa je za moč in preciznost. Splošni mišični tonus uravnavajo mali moţgani (Cemič, 

1997). 

2.1.1.3.6 Razvoj živčnega sistema 

Naloga ţivčevja je nadzorovanje in upravljanje organizma. Osnovna enota je ţivčna 

celica, ki prenaša in skladišči informacije. Glede na funkcijo razlikujemo med 

senzornimi in motornimi ţivčnimi celicami (Cemič, 1997). 

Centralni ţivčni sistem sestavljajo hrbtenjača, moţgansko deblo, mali in srednji 

moţgani in moţganska skorja. Hrbtenjača se nahaja v sredini vretenc in poteka od 

tilnika do ledvenega dela. Njena funkcija je izvrševanje preprostih refleksov ter 

prenos informacij med moţgani in drugimi deli telesa. Moţgansko deblo ima svoje 

mesto na vrhu hrbtenjače. Gre za zapleteno mreţo ţivcev, ki je povezana z vsemi 

deli moţganov. Nadzoruje informacije, jih filtrira in povezuje. Mali moţgani so zvezani 

na moţgansko deblo in skrbijo za uskladitev gibov, uravnavajo mišični tonus in 
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ravnoteţje. Srednji moţgani leţijo na vrhu moţganskega debla. Tukaj se nahaja 

veliko območje z mnogimi jedri, imenovano talamus. Nekatera jedra pošiljajo 

informacije čutov moţganski skorji, druga pa so odgovorna za komunikacijo med levo 

in desno hemisfero ter so v interakciji s podaljšano hrbtenjačo in limbičnim sistemom, 

ki ima pomembno vlogo pri čustvih in motivaciji. V tem delu moţganov se nahaja tudi 

hipotalamus, ki skrbi za ravnovesje telesnih funkcij. Moţganska skorja prekriva vse 

srednje moţgane. Vsak del moţganske skorje ima posebno vlogo (Cemič, 1997). 

Pišot in Planinšec (2005) navajata, da je gibalni razvoj v obdobju malčka in dojenčka 

ter obdobju zgodnjega otroštva zelo povezan s hitro rastjo moţganov in z ostalimi 

področji centralnega ţivčnega sistema. Ţe avtorja Horvat in Magajna (1987) 

ugotavljata, da se otroci, ki se hitreje razvijajo telesno, razvijajo hitreje tudi duševno. 

2.1.1.4 Gibalni razvoj 

Gibalni razvoj se začne ţe v predporodni dobi in se nato nenehno izpopolnjuje. Še 

zlasti je motorični razvoj izrazit v prvih treh letih ţivljenja. Od novorojenca, ki je 

popolnoma odvisen od drugih, pride otrok do stopnje, ko lahko sam obvladuje 

razdalje v prostoru in po svoji volji ravna s predmeti (Horvat in Magajna, 1987). 

Videmšek in Visinski (2001) trdita, da sta rast in razvoj v nenehni odvisnosti od 

gibanja in nasprotno. Rezultat zorenja in učenja otroka so razvite gibalne funkcije. Za 

hitrejši gibalni razvoj pa so pomembne tudi ustrezne razmere; če otrok nima 

ustreznih razmer in moţnosti za gibanje, lahko v gibalnem razvoju zaostane. 

2.1.1.4.1 Razvojne faze in stopnje 

Doseţena razvojna stopnja je rezultat predhodne in pogoj za naslednjo, višjo stopnjo. 

Posamezna razvojna stopnja se pojavi v enakem starostnem obdobju in traja 

pribliţno enako dolgo. Zaporedje stopenj je pričakovano, vendar se lahko 

posamezne razvojne stopnje pojavijo v različnih starostnih obdobjih zaradi 

individualnih razlik (Videmšek in Pišot, 2007). 

Gibalni razvoj poteka v več stopnjah, znotraj teh pa obstajajo različna obdobja. 
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Tabela 3: Razvojne faze in stopnje 

FAZE MOTORIČNEGA 

RAZVOJA 

OKVIRNO STAROSTNO 

OBDOBJE 

STOPNJE 

MOTORIČNEGA 

RAZVOJA 

REFLEKSNA GIBALNA 

FAZA 

Prenatalno obdobje do 4. 

meseca 

Stopnja vkodiranja 

(zbiranja) informacij 

Od 4. meseca do 1. leta 
Stopnja dekodiranja 

(procesiranja) informacij 

RUDIMENTALNA 

GIBALNA FAZA 

Od rojstva do 1. leta Stopnja inhibicije refleksov 

Od 1. do 2. leta Predkontrolna stopnja 

TEMELJNA GIBALNA 

FAZA 

Od 2. do 3. leta Začetna stopnja 

Od 4. do 5. leta Osnovna stopnja 

Od 6. do 7. leta Zrela stopnja 

SPECIALIZIRANA 

GIBALNA FAZA 

Od 7. do 10. leta Splošna stopnja 

Od 11. do 13. leta Specifična stopnja 

Od 14. leta naprej Specializirana stopnja 

Vir: Gallahue in Ozmun, (2006, v Videmšek in Pišot, 2007, str. 41) 

Refleksna gibalna faza 

Ţe pri fetusu opazimo refleksne gibe, ki so značilni za to fazo. Fetus se na draţljaje 

(svetloba, zvok, dotiki, premiki telesa) odzove z nehotenim gibanjem, kar jim 

omogoča spoznavanje telesa in okolja. Te refleksne dejavnosti so pomembne za 

zbiranje informacij in preţivetje organizma. Pri stopnji zbiranja informacij so moţgani 

slabše razviti kot druge niţje moţganske strukture, zato so odgovori na draţljaje 

refleksni. Pri stopnji obravnavanja informacij prehaja nadzor nad skeletnimi mišicami 

na zavestno raven (Cemič, 1997). 

Tabela 4: Nekateri refleksi dojenčkov 

Refleks Sprožilni dražljaj Dojenčkov odziv Razvojni vzorec 

Toničnivratni 
Dojenčka poloţimo 

na hrbet. 

Glavo obrne na eno 

stran (običajno v 

desno), iztegne zgornjo 

in spodnjo okončino na 

Od 7. meseca 

gestacijske 

starosti do 3. ali 

4. meseca. 
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isti strani ter skrči 

okončini na drugi (tako 

imenovani sabljaški 

poloţaj). 

Morov 

Sliši glasen zvok, 

nenadno izgubi 

oporo glave in 

vrata. 

Se zdrzne, iztegne 

spodnji in zgornji 

okončini ter prste in jih v 

loku zapre proti središču 

telesa, upogne hrbet in 

glavo nazaj. 

Od 7. meseca 

gestacijske 

starosti do 3. ali 

4. meseca. 

Prijemalni 

(Darwinov) 

Dotaknemo se 

dlani. 
Močno stisne pest. 

Od 7. meseca 

gestacijske 

starosti do 3. ali 

4. meseca. 

Babkinov 
Dotaknemo se 

obeh dlani hkrati. 

Odpre usta, zapre oči, 

pokrči vrat, glavo nagne 

naprej. 

Od rojstva do 3. 

ali 4. meseca. 

Iskalni 

Dotaknemo se lica 

ali roba ust s 

prstom. 

Obrne glavo, odpre usta 

in začne sesati. 

Od rojstva do 3. 

ali 4. meseca. 

Sesalni Dotaknemo se ust. Začne sesati. 
Od rojstva do 3. 

ali 4. meseca. 

Hodilni 

Drţimo ga 

pokonci, gola 

stopala se dotikajo 

ravne površine. 

Premika stopala,kot da 

hodi. 

Od rojstva do 3. 

ali 4. meseca. 

Refleks 

Babinskega 

Rahlo se 

dotaknemo 

zunanjega roba 

podplata. 

Razpre prste na 

stopalih, stopalo obrne 

navzgor. 

Od rojstva, izgine 

od 8. do 12. 

meseca. 

Plavalni 

Potopimo ga v 

vodo z obrazom 

navzdol. 

Dela usklajene plavalne 

gibe, običajno zadrţi 

zrak. 

Od 1. do 5. ali 6. 

meseca. 

Vir: Marjanovič Umek, Zupančič (2004, str. 171) 
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Rudimentalna gibalna faza 

V tej fazi se pojavijo prva in osnovna namerna gibanja. Njihovo pojavljanje je odvisno 

od zrelosti organizma in se zvrstijo v določenem vrstnem redu. Razvijajo se 

stabilnostni, manipulativni in lokomotorni gibi. Pri stabilnostnih gibih gre za postopen 

nadzor mišic glave, vratu in trupa v leţečem, sedečem in stoječem poloţaju. 

Manipulativna gibanja vključujejo spretnost grabljenja, prijemanja in spuščanja 

predmetov. Plazenje, hoja po štirih in vzravnana hoja pa sodijo pod lokomotorna 

gibanja. Na stopnji inhibicije refleksov počasi izginjajo refleksi in pojavi se zavestno 

gibanje, ki je še slabo diferencirano, grobo in nekoordinirano, vidno je tudi 

pomanjkanje kontrole (Cemič, 1997). Tancig (1987) navaja, da se na predkontrolni 

stopnji otrok nauči ohranjati ravnoteţje, rokovati s predmeti in gibati v prostoru z 

dokaj veliko stopnjo kontrole, saj prihaja do integracije perceptivnih in motoričnih 

informacij v bolj skladno celoto. 

Temeljna gibalna faza 

V temeljni gibalni fazi otroci razvijajo spretnost gibanja po prostoru z raznimi gibalnimi 

vzorci in sposobnost vzdrţevanja ravnoteţja v različnih poloţajih. Razvijajo tudi 

sposobnost ravnanja z objekti, še zlasti sprejemanje in oddajanje sile objektu, kar 

vključuje metanje in lovljenje. Začetna stopnja predstavlja prve poskuse k cilju 

usmerjene temeljne gibalne aktivnosti. Pri osnovni stopnji je gibanje na prostorski in 

časovni ravni ţe bolj koordinirano, vendar še vedno malo pretirano ali omejeno. Za 

zrelo stopnjo pa je značilna večja usklajenost, učinkovitost in kontrola izvajanja 

gibalnih nalog (Cemič, 1997). 

Specializirana gibalna faza 

V tej fazi ni več poudarka na učenju temeljnih gibanj, ampak na izpopolnjevanju le-

teh in na kombiniranju v zahtevnejše oblike na višji ravni. Gibanje postane sredstvo. 

Splošna stopnja, ki traja pribliţno od sedmega do desetega leta, vsebuje 

fundamentalne gibe, s katerimi otroci rešujejo gibalne probleme v individualnih in 

skupinskih športnih dejavnostih. Otroci imajo teţnjo po širokem spektru gibalnih 

aktivnosti, ki so osnova za športne panoge. Na specifični stopnji je večja 

osredotočenost na obliki, natančnosti, ritmičnosti in hitrosti izvajanja. Gibalni interesi 

postanejo oţji in otroci se začnejo usmerjati v športe. Specializirana stopnja, ki 

poteka od 14. leta dalje, predstavlja višek gibalnega razvoja. Posameznik se 
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osredotoči na oţji izbor športnih dejavnosti,s katerimi se ukvarja daljše obdobje in 

bolj intenzivno, pri tem pa uporablja znanje, ki ga je posameznik pridobil na prejšnjih 

stopnjah(Cemič, 1997). 

2.1.1.4.2 Mejniki v gibalnem razvoju 

Mejniki so vedenja, ki se pojavljajo v predvidljivem vrstnem redu in omogočajo 

usvajanje zahtevnejših in celovitejših oblik vedenja.Pridobljene sposobnosti, ki jih 

otrok pridobiva v določenem zaporedju, mu omogočajo čedalje bolj nadzorovano, 

raznoliko in natančno gibanje (Marjanovič Umek in Zupančič, 2004). 

Zaporedje mejnikov v predšolskem obdobju je vezano na zaporedje in jih ni moţno 

preskakovati. Gallahue in Ozmun (2006, v Zajec, 2009) pravita, da je razvoj povezan 

s kronološko starostjo, toda od nje ni odvisen. Torej so mejniki različno hitro usvojeni. 

Na hitrost usvajanja pa pozitivno vpliva tudi spodbudno okolje. 

Tabela 5: Mejniki v gibalnem razvoju – starosti, pri katerih 50 % in 90 % slovenskih otrok usvoji 
določeno gibalno sposobnost 

Gibalna sposobnost 50 % 90 % 

Sedi brez opore. 6 m 4 d 8 m 13 d 

Stoji ob opori. 7 m 20 d 10 m 2 d 

Pincetni prijem. 9 m 3 d 13 m 24 d 

Dobro hodi. 12 m 21 d 15 m 7 d 

Stolp iz dveh kock. 13 m 25 d 17 m 8 d 

Preriše krog. 37 m 8 d 47 m 8 d 

Poskakuje na eni nogi. 42 m 10 d 55 m 9 d 

Ujame vrženo žogo. 50 m 1 d 73 m 17 d 

Legenda: m = meseci, d = dnevi 

Vir: Marjanovič Umek, Zupančič (2004, str. 173) 

Gibalni razvoj otroka v predšolskem obdobju je izjemno hiter. V naslednjih vrsticah 

bomo opisali vrstni red pojavljanja gibalnih spretnosti in starostne okvire, ki za razliko 

od vrstnega reda niso nujni in so le pribliţni. Vsaka novopridobljena gibalna spretnost 

povzroči spremembe tudi na drugih področjih razvoja, saj pri otroku govorimo o 

celostnem razvoju in medsebojni povezanosti posameznih področij. 
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Hoja in tek 

Hoja je najosnovnejša in najpogostejša oblika naravnega gibanja, ki se pojavi okrog 

prvega leta starosti. Predhodne stopnje, ki predstavljajo temelje za razvoj, pa se 

pojavijo ţe mnogo prej. 

Bayley (1993, v Marjanovič Umek in Zupančič, 2004) navaja, da se večina dojenčkov 

pri starosti od enega do treh mesecev obrne z boka na hrbet, med tretjim in petim 

mesecem pa se obrne s hrbta na bok. Pri starosti od petega do sedmega meseca se 

obrnejo s hrbta na trebuh. 

Bayley (1993, v Marjanovič Umek in Zupančič, 2004) trdi, da lahko otrok sedi ob 

opori ţe po tretjem mesecu starosti in je sposoben samostojnega sedenja od petega 

do sedmega meseca naprej. Videmšek in Jovan (2002) pa navajata, da je otrok 

sposoben samostojnega sedenja pri desetem mesecu starosti. 

Večina dojenčkov se v starosti od šestega do osmega meseca dvigne v sedeč 

poloţaj od pomoči opore, v stoječ poloţaj pa od osmega do desetega meseca 

starosti. Brez opore se dvigne v obdobju od osmega meseca do enega leta (Bayley, 

1993, v Marjanovič Umek in Zupančič, 2004). 

Po šestem mesecu se pojavijo valjanje, plazenje, hoja po štirih, ki so osnova za 

razvoj hoje. 

Prva gibanja, s katerimi se nauči koordinirati mišice nog in trupa in predstavljajo 

osnovo za hojo, se pojavljajo ţe v predporodnem obdobju oziroma takoj po rojstvu 

(Horvat in Magajna, 1987). 

Triletni otroci hodijo ţe dokaj zanesljivo, vendar to še ni prava hoja, saj je še vedno 

vijugasta in negotova. Otroci pri hoji še niso vztrajni, zato jo večkrat prekinejo s 

čepenjem, sedenjem, plezanjem in skakanjem. Pogosti so tudi padci, ki so posledica 

prenizkega dvigovanja stopal (Videmšek in Visinski, 2001). 

Triletniki tečejo na kratke razdalje, tek pa je podoben hitri hoji. Ko otrok dopolni štiri 

leta, njegova hoja postaja čedalje bolj enakomerna, tek bolj dinamičen, število 

padcev pa se močno zmanjša. Usvoji določen tempo in ritem ter hitro spreminja smer 

(Videmšek in Visinski, 2001). 
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Ti dve osnovni gibanji krepita mišice nog, trupa, ramenskega obroča, vplivata na 

pravilno izoblikovanje stopalnega loka in razvijanje sposobnosti ravnoteţja ter 

razvijanje vzdrţljivosti. Pozitivno vplivata tudi na delovanje notranjih organov, dihal, 

prebavil in krvnega obtoka (Videmšek in Visinski, 2001). 

Skoki in poskoki 

Skoki in poskoki so otrokom v posebno veselje. Prvi so še dokaj negotovi in nerodni, 

kmalu, še zlasti ob pozitivnih spodbudah, pa otroci postanejo v skakanju odločni. 

Sonoţne poskoke otroci usvojijo po drugem letu starosti, saj skačejo v daljino, 

globino in višino, pri čemer jim slednje povzroča tudi največ teţav. S tremi leti usvoji 

enonoţno skakanje in skok v višino, ki ga izvaja v teku. Po petem letu brez večjih 

teţav skače enonoţno, sonoţno, na mestu ali v gibanju. S tem otrok krepi odrivno 

moč, vpliva na gibljivost noţnih sklepov, krepi trebušne, prsne in hrbtne mišice ter 

mišice hrbtnega obroča. Razvija sposobnost ravnoteţja in koordinacijo gibanja 

(Videmšek in Visinski, 2001). 

Lazenje in plazenje 

S tem, ko otrok usvoji to sposobnost, se njegov svet poveča. Pred tem je odvisen od 

odraslih, potem pa lahko meje raziskovanja razširi in ni več omejen le na doseg 

svojih rok. 

Prvi samostojni gibanji, s katerima se otrok premika v ţeleni smeri, sta lazenje in 

plazenje. Triletni otrok lazi po trebuhu in bokih, plazi se po kolenih in rokah in po 

vseh štirih. Po četrtem letu jim takšna gibanja ne predstavljajo več teţav. Lazenje in 

plazenje pozitivno vplivata na razvoj hrbtenice, zato bi morali takšno gibanje 

spodbujati in ne zavirati. Otrok ob tem razvija tudi sposobnost koordinacije, 

ravnoteţje in moč. Še zlasti pri vlečenju se krepijo hrbtne in ramenske mišice in 

mišice lahti. S potiskanjem telesa pred seboj pa otrok krepi mišice spodnjega dela 

trupa, nog in stopal (Videmšek in Visinski, 2001). 

Plezanje 

S plezanjem otrok spoznava novo dimenzijo, to je dimenzijo višine. Večina otrok je 

na začetku pogumnih pri vzpenjanju, vendar na vrhu obstanejo. Sčasoma postajajo 

čedalje spretnejši in bolj odločni. 
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Plezanje se pojavi ţe zelo zgodaj, vendar je pri triletnem otroku še nezanesljivo, 

predvsem pa ima velike teţave pri spustu. Pri pribliţno štirih letih te teţave izginejo in 

pri plezanju postanejo pogumnejši. Zelo priporočljivo je plezanje po naravnih plezalih 

in v navzočnosti odrasle osebe (Videmšek in Visinski, 2001). 

Metanje, lovljenje, zadevanje 

Otroci svoje sposobnosti preizkušajo ţe zelo zgodaj. Kmalu začnejo metati na tla 

vse, kar jim damo v roke. Naša naloga je, da se zavedamo, da to ni preizkušanje 

naših ţivcev, temveč učenje in spoznavanje sebe ter sveta. 

Triletni otrok je pogosto – zaradi slabo razvite sposobnosti ocenjevanja razdalje in 

moči – neuspešen pri metanju in lovljenju. Boljši je pri kotaljenju ţoge z roko. Štiriletni 

otrok pri izvajanju teh dejavnosti postane uspešnejši. Skoraj vedno ulovi ţogo, v 

razdalji do treh metrov je uspešen pri metanju v cilj in vodi ţogo s potiskanjem v tla. 

Pri petem letu dejavnosti, kot so metanje, lovljenje, vodenje in odbijanje, izvaja v 

kombinaciji s hojo ali tekom. Otrok si ob tem razvija koordinacijo gibanja, ravnoteţje, 

moč rok in ramenskega obroča, natančnost podajanja, lovljenja in zadevanja ter 

odzivno hitrost. Pozitivno vpliva tudi na razvijanje otrokove pozornosti in situacijskega 

mišljenja, v skupinskih igrah pa razvija sposobnost sodelovanja in upoštevanja pravil 

(Videmšek in Visinski, 2001). 

Dvigovanje, nošenje, vlečenje, potiskanje 

Vse te dejavnosti zajemajo tudi uporabo moči. Otrokova moč pa še ni razvita in tega 

dejstva ne smemo zgrešiti, saj lahko v nasprotnem primeru škodujemo njegovemu 

razvoju. Pripomočki ne smejo biti teţji od 0,5 kg. 

Vse te dejavnosti imajo na otroka krepilni učinek. Naša naloga je, da izberemo 

primerne pripomočke. Naloge morajo potekati v navzočnosti odrasle osebe in morajo 

biti kratke, slediti pa mora vmesni počitek (Videmšek in Visinski, 2001). 

Vese 

Vesa otrokom predstavlja poseben izziv, vendar moramo v predšolskem obdobju 

poskrbeti, da ne pride do statičnih naprezanj, saj so za otroka škodljiva. 
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Otrok ţe pri treh letih preizkuša svojo moč, po četrtem letu pa se ţe preizkuša z 

drţanjem v nadprijemu in v mešani vesi. Še spretnejši postane po petem letu, ko 

preizkuša podprijem (Videmšek in Visinski, 2001). 

Spretnosti na tleh 

Otroci preizkušajo čedalje več svojih sposobnosti na različne načine in pri tem 

izvajajo čedalje bolj kompleksna gibanja. 

Začetno naravno in elementarno gibanje izvajajo ţe enoletni otroci (na primer 

valjanje preko vzdolţne osi). Postopoma postanejo ta gibanja kompleksnejša in 

petletni otrok lahko gibanja, kot so stoja na rokah, valjanje preko prečne osi, izvajajo 

samostojno ali ob pomoči odraslega. S takšnimi gibalnimi dejavnostmi otrok razvija 

koordinacijo celotnega telesa, moč, ravnoteţje in gibljivost (Videmšek in Visinski, 

2001). 

Elementarne igre 

Elementarne igre, pri katerih gre za skupinske oblike igre, so pomembne ne le za 

gibalni razvoj, pač pa tudi za čustveni in socialni razvoj. Elementarne igre namreč 

zahtevajo sodelovanje in prilagajanje. 

Pri elementarnih igrah so mišljene predvsem skupinske igre, pri katerih se otrok 

premika z naravnimi oblikami gibanja. Potekajo po ustaljenem redu in so preproste in 

otrokom hitro razumljive. Pozneje se te igre spremenijo v športne igre, ki vsebujejo še 

element tekmovalnosti (Videmšek in Visinski, 2001). 

Rolanje in drsanje 

Otrok s to vrsto dejavnosti začne okrog petega leta in takrat se lahko vključi v tečaje, 

ki vsebujejo dejavnosti te vrste (Videmšek in Visinski, 2001). 

Danes se v številnih vrtcih odvijajo različni tečaji, ki nudijo strokovno učenje skozi 

igro, kar uspešnost samega učenja še poveča. 

Kolesarjenje 

Otrok se ţe zgodaj vozi z različnimi otroškimi vozili, pri katerih se z nogami poriva 

naprej. Pri tretjem letu se vozi s triciklom, nato s kolesom s pomoţnimi kolesi, od 

petega leta naprej pa se vozi na malem kolesu (Videmšek in Visinski, 2001). 
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Sankanje 

Sankanje je verjetno ena prvih zimskih radosti, s katero začnemo zgodaj v spremstvu 

staršev. 

Pri treh letih je otrok sposoben potiskati in vleči sani na vzpetino ter se po njej 

spuščati v navzočnosti staršev. Bistveno bolj samostojen pri sankanju pa postane po 

četrtem letu (Videmšek in Visinski, 2001). 

Smučanje 

Smučanje predstavlja kompleksnejšo obliko gibanja. Danes je številnim otrokom ta 

izkušnja omogočena kmalu, saj se starši čedalje bolj zavedajo pomembnosti zgodnjih 

izkušenj in učenja. 

Otrok se lahko ţe pri dveh letih prvič sreča s smučmi, pri treh letih je sposoben 

spusta po blagi strmini, štiriletnik pa lahko izpelje blage zavoje. Petletne otroke lahko 

vključimo v tečaje smučanja, kjer se učijo skozi igro (Videmšek in Visinski, 2001). 

Igre v vodi, plavanje 

Otrok se v vodi giba vse od rojstva naprej. Ko dopolni štiri leta, se v vodi sproščeno 

giblje s tekom, potapljanjem in skakanjem. To je čas, ko otroka lahko vključimo v 

tečaj, kjer se preko igre nauči plavanja (Videmšek in Visinski, 2001). 

2.1.1.4.3 Gibalne sposobnosti 

Malina in drugi (2004, v Videmšek in Pišot, 2007) trdijo, da je razvoj gibalnih 

sposobnosti pomemben segment gibalnega razvoja. Razvoj poteka kontinuirano, 

vendar so značilna obdobja stagnacij in upadanja sposobnosti. Nekatere sposobnosti 

se v vsej svoji razseţnosti razvijejo prej, druge pozneje. Za zgodnje otroštvo je 

značilno, da se nekatere gibalne sposobnosti razvijajo zelo intenzivno (na primer 

hitrost, koordinacija), nekatere pa počasneje (na primer ravnoteţje, moč, gibljivost in 

vzdrţljivost). 

V predšolskem obdobju dajemo poudarek na razvoju koordinacije, ravnoteţja, moči 

in vzdrţljivosti. 
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Gibalne sposobnosti so tiste sposobnosti, ki so odgovorne za izvedbo naših gibov in 

predstavlja našo zmogljivost (Videmšek in Jovan, 2002). Sposobnosti so naravne 

danosti človeka in so odvisne od ravni delovanja različnih upravljavskih sistemov in 

predstavljajo zmoţnost izkoristka potencialov pri doseganju ciljev (Pistotnik, 1999). 

Poznamo več teorij pojavnih oblik gibalnih sposobnosti. Predstavili bomo teorijo 

Pistotnika (1999), ki trdi, da obstaja šest primarnih pojavnih oblik gibalnih 

sposobnosti: 

 moč, 

 hitrost, 

 gibljivost, 

 koordinacija, 

 ravnoteţje, 

 preciznost. 

Vzdrţljivost je funkcionalna sposobnost, saj je odvisna od dobrega delovanja 

dihalnega in krvoţilnega sistema in prispeva h gibalni učinkovitosti (Pistotnik, 1999). 

2.1.1.4.4 Moč 

Pistotnik (1999) pojmuje moč kot sposobnost za učinkovito premagovanje zunanjih 

sil, z uporabo mišične sile. 

Cemič (1997) jo deli na tri pojavne oblike moči: eksplozivna, repetativna in statična 

moč. 

Eksplozivna moč je sposobnost maksimalnega pospeška telesa v prostoru. 

Repetativna moč temelji na izmeničnem krčenju in sproščanju mišic. Gre za 

preprosta ciklična gibanja, kot so hoja, tek, poskoki itd. Statična moč je sposobnost 

za napetost mišic pri zadrţevanju poloţaja pod obremenitvijo, slednje pa se pri 

predšolskih otrocih izogibamo (Videmšek in Jovan, 2002). 

Pri predšolskih otrocih si moramo prizadevati, da z gibanjem pripomoremo k pravilni 

drţi telesa. Moč ima poglavitno vlogo pri večini gibalnih dejavnosti. Otroku pa 

velikokrat primanjkuje moči za hoteno gibanje. Majhen otrok si torej z gibanjem 
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razvija tudi moč. Ves čas moramo imeti v mislih, da ni sposoben premagovanja 

napora, če nima dovolj moči (Cemič, 1997). 

2.1.1.4.5 Hitrost 

Hitrost je sposobnost maksimalno hitrega izvajanja preprostih gibov. Lahko gre za 

hitro premikanje telesa, udov ali hitrost enega samega giba. Hitrost lahko razvijemo 

šele pri ţe naučenih gibih, zato lahko pri otrocih opazujemo hitrost plazenja, 

štirinoţne hoje in teka (Cemič, 1997). 

2.1.1.4.6 Gibljivost 

Gibljivost oziroma elastičnost je sposobnost izvajanja gibov z maksimalno amplitudo. 

Omogoča velik razpon giba v sklepu in sklepnem sistemu (Videmšek in Jovan, 

2002). 

Ta sposobnost je edina motorična sposobnost, za katero je normalno, da z razvojem 

upada. Predšolski otroci imajo skoraj maksimalno gibljivost, vendar od sedmega leta 

naprej upada. Če jo ţelimo razvijati, moramo večkrat izvajati gibe z maksimalno 

amplitudo (Cemič, 1997). 

2.1.1.4.7 Koordinacija 

Koordinacija je smotrna in harmonična uskladitev gibov v prostoru in času. Ima 

kompleksno strukturo, zato govorimo o več vidikih koordinacije: hitrost učenja in 

izvajanja kompleksnih gibalnih nalog, agilnost, pravočasnost, koordinacija v ritmu, 

gibalno reševanje prostorskih problemov in reorganizacija stereotipnih dejanj (Cemič, 

1997). 

Razvoj koordinacije se začne ţe v fetalnem obdobju, kjer otrok pridobiva gibalne 

izkušnje. Te izkušnje intenzivno pridobiva še do 6. leta starosti. Do 11. leta je razvoj 

še dokaj strm, v času pubertete pa nekoliko upade (Videmšek in Jovan, 2002). 

Otrok z neustrezno razvitimi koordinacijskimi sposobnostmi je nespreten, negotov, 

počasi pridobiva nove gibalne vzorce in ves čas išče našo pomoč. Takšnim otrokom 

je potrebno dajati spodbudo (Videmšek in Jovan, 2002). 
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2.1.1.4.8 Ravnotežje 

Ravnoteţje je sposobnost ohranjanja stabilnega poloţaja (Videmšek in Jovan, 2002). 

Delimo ga na statično ravnoteţje, s katerim poimenujemo ohranjanje ravnoteţnega 

poloţaja v mirovanju, in dinamično ravnoteţje, kar pomeni ohranjanje ravnoteţnega 

poloţaja v gibanju (Videmšek in Jovan, 2002). 

Za ohranjanje ravnoteţnega poloţaja je potrebno hitro oblikovanje gibalnega 

programa, ki vsebuje korekcijske gibe. Za oblikovanje ustreznih kompenzacijskih 

programov je potrebna sinteza podatkov iz čutil za sluh in vid ter ravnoteţnega 

organa v srednjem ušesu. Sposobnost ravnoteţja je pri predšolskih otrocih slabo 

razvita in to je eden od dejavnikov, ki lahko zavira razvoj gibalnih sposobnosti. Iz 

tega razloga je dobro, da to sposobnost razvijamo ţe pri mlajših otrocih (Videmšek in 

Jovan, 2002). 

2.1.1.4.9 Preciznost 

Preciznost je natančna določitev smeri in intenzivnosti gibanja (Cemič, 1997). 

Cemič (1997) navaja, da poznamo dve pojavni obliki, in sicer vodeni predmet se 

privede v cilj in vrţeni predmet zadene cilj. 

Za preciznost je potrebno v kratkem času določiti cilj, smer, oddaljenost, obliko, 

velikost, način delovanja na predmet itd., zato je ta naloga za predšolskega otroka 

zelo zahtevna (Cemič, 1997). 

2.1.1.4.10 Vzdržljivost 

Gre za dolgotrajnejše izvajanje gibalne naloge z enako učinkovitostjo (Cemič, 1997). 

Pri predšolskih otrocih razvijamo predvsem splošno aerobno dinamično vzdrţljivost, 

kamor sodijo nizki in srednji intenzivni napori (Videmšek in Jovan, 2002). 

2.1.1.5 Dejavniki otrokovega razvoja 

Celostni razvoj otroka in spremembe v kakovosti ter količini organskih sistemov in 

psihosomatskega statusa poteka na podlagi določenih dejavnikov, ki delujejo v 
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interakciji med dednostjo, okoljem in lastno aktivnostjo. Na razvojne spremembe v 

otroku vplivajo rast, razvoj, zorenje, izkušnje in adaptacija (Videmšek in Pišot, 2007). 

V otroku so zaradi razvojnega stanja nenehni konflikti med dvema nasprotjema. Ena 

stran teţi k spreminjanju oziroma razvoju, druga pa teţi k ohranjanju ţe obstoječega. 

Otrok se prilagaja novim potrebam, ki jih prinaša zorenje in tako ohranja ravnovesje. 

Takšno prilagajanje, ki obstaja vse ţivljenje, imenujemo adaptacija (Videmšek in 

Pišot, 2007). 

V razvoju otroka so vidni vplivi dednosti, okolja in otrokove lastne aktivnosti. 

Dejavniki so med seboj tesno povezani in soodvisni. Pomembnost posameznega 

dejavnika se v različnih obdobjih spreminja (Videmšek in Pišot, 2007). 

2.1.1.5.1 Dednost 

Ţivljenje se začne s spočetjem. Ţenska in moška spolna celica prispevata novemu 

osebku vsaka po 23 kromosomov, v katerih je zapisanih ogromno število dednih 

zasnovali genov (Musek in Pečjak, 1997). 

V genih torej nosimo prirojene vplive na razvoj, ki smo jih podedovali od staršev 

(Videmšek in Pišot, 2007). Tako imenovane dispozicije so temelj razvoja človekovih 

značilnosti in sposobnosti. Razvitost slednjih pa je zaradi izjemne prepletenosti 

dejavnikov razvoja odvisna od okolja in njihove lastne aktivnosti (Zajec et al, 2010a). 

S preučevanjem razvoja otrok so se ukvarjali mnogi strokovnjaki. Njihove teorijese 

zaradi različne usmerjenosti (filozofske, psihološke, terapevtske …) v marsičem 

razlikujejo. Številni avtorji se niso ukvarjali z motoriko, vendar kljub temu omenjajo, 

da so gibanje, igra in motorični razvoj pomembni dejavniki za celovit otrokov razvoj 

(Cemič, 1997). 

V Freudovi psihoanalitični teoriji je omenjena pomembnost vloge gibalne dejavnosti 

na vsaki stopnji osebnostnega razvoja. V teoriji psihosocialnega razvoja Erikson 

izpostavi vpliv gibalnih izkušenj na razvoj otroka, pri čemer so še zlasti pomembne v 

času premagovanja otrokovih razvojnih kriz. Gessel v svoji teoriji da velik pomen 

motoričnemu vedenju za človekov razvoj. Trdi, da so temeljne gibalne spretnosti 

dobri pokazatelji socialne in čustvene zrelosti. Havighurst poudarja vpliv okolja in za 

razvoj posameznika izpostavlja pomen različnih gibalnih dejavnosti, še zlasti v 
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otroštvu. Med najbolj poznane teorije pa uvrščamo Piagetovo teorijo kognitivnega 

razvoja. Tu je izjemno pomembna otrokova gibalna dejavnost, ki omogoča razvoj 

kognitivnih procesov (Videmšek in Pišot, 2007). 

2.1.1.5.2 Okolje 

Okolje je tisto, ki omogoča, da se razvijejo vse lastnosti posameznika. Naše 

dispozicije se ne bi razvile, če ne bi naletele na pozitivnespodbude iz okolja. Človek 

je z okoljem povezan in z njim izmenjuje snovi, energijo in informacije. Razlikujemo 

med naravnim (fizikalnim in biološkim) in druţbenim okoljem, ki je tvorba človeka 

samega. Tako je človekov ţivljenjski obstoj odvisen od naravnega okolja, druţbeno 

in kulturno okolje pa nosi ključni pomen za razvoj osebnosti in duševnosti 

posameznika (Musek in Pečjak, 1997). 

Za otroka jeizjemnega pomena, poleg dednosti, tudi okolje, v katerem ţivi. Nekateri 

avtorji med dejavnike okolja uvrščajo ţivljenjski slog, prehranjevanje, bolezni in 

gibalno dejavnost. Delovanje okolja na otrokov razvoj pa je lahko tudi negativno, kar 

se kaţe kot nepravilnost ali pomanjkljivost v razvoju. Le raznoliko, bogato in 

motivacijsko okolje zagotavlja razvojne spodbude za otrokovo vzpostavitev 

primernega odnosa z osebami in objekti v okolju (Zajec, 2009). 

Povečanje telesne teţe predstavlja javno-zdravstveni problem. Okolje, ki omejuje 

fizično aktivnost, je eden ključnih dejavnikov za preveliko telesno teţo otrok (Joens-

Martre et al, 2008). 

Avtorica Zajec (2009) omenja, da je večina psihologov mnenja, da ima vedenje 

staršev pomemben vpliv na otroke. Videmšek in Kropej (2002) ugotavljata, da 

obstajajo dejavniki, ki lahko povečujejo športno aktivnost otrok in na katere imajo 

starši neposreden vpliv. Trdita, da na otroka vpliva športna dejavnost staršev, aktivno 

preţivljanje počitnic druţine, navajanje otroka na druţbo in starševsko pozitivno 

mnenje o športu. 

2.1.1.5.3 Lastna aktivnost 

Musek in Pečjak (1997) opredelita lastno dejavnost oziroma samodejavnost kot 

dejavnost, ki izvira iz zavestne pobude in zamisli človeka. Predstavlja proces, ki je 
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sestavljen iz zamisli, namere, odločitve in izvedbe. Samodejavnost je tista, ki nam 

omogoča, da izbiramo in odločamo. 

Torej je od posameznika odvisno, ali bo oblikoval pasiven ali aktiven ţivljenjski slog. 

V prostem času se odrasli in tudi otroci velikokrat posluţujemo pasivnega načina 

preţivljanja prostega časa. Čas, preţivet v naravi, rajši nadomestimo s sedenjem 

pred računalnikom, z igranjem videoigric in gledanjem televizije. Številne študije pa 

poudarjajo, da ima prav aktivni ţivljenjski slog poglavitno vlogo za rast in razvoj 

(Andersen et al, 1998). 

Spoznali smo, da se otrok razvija celostno. Na njegov razvoj vplivajo okolje, dednost 

in lastna aktivnost. Dednost je tisti dejavnik, na katerega za zdaj še ni mogoče 

vplivati, okolje pa soustvarjamo tudi odrasli. Torej je naša naloga, da ustvarimo za 

otroka spodbudno okolje, ki bo pripomoglo k njegovemu celostnemu razvoju. Občina 

je del tega okolja in ena izmed njenih nalog je, da zagotovi kakovostne gibalne 

dejavnosti. Te bi morale biti zagotovljene za vse občane, ne glede na ekonomski 

status, poseben poudarek pa bi morali dati otrokom predšolskega obdobja, saj je za 

to obdobje značilen intenziven in nenadomestljiv razvoj. 

2.2 Predstavitev občine Medvode 

2.2.1 Zgodovina 

O zgodnji naselitvi Medvod in njene okolice pričajo številne najdbe s prazgodovinskih 

gradišč na Smledniškem hribu in v Polhograjskih dolomitih ter ostanki rimske 

naselbine in grobov v Medvodah. Na tem prostoru so se ustalila predvsem slovanska 

plemena. Številne vasi so bile v lasti pomembnih zgodovinskih oseb, med bolj 

poznane mogočnike pa štejemo grofe Celjske, Andeške in Spanheime (Tršan, 2006). 

Medvode so pridobile na svoji pomembnosti konec 15. stoletja, ko je bil zgrajen most 

čez reko Savo. V 19. in 20. stoletju so pridobili ţeleznico s postajo, pošto, 

zdravstveni dom in moderno hitro cesto Ljubljana–Kranj. S tem so bili postavljeni 

temelji za začetek industrije, ki se je v naslednjih letih močno razvila. Med 

pomembnejše pridobitve Medvod se uvršča izgradnja medvoške hidroelektrarne, za 
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jezom katere je v petdesetih letih prejšnjega stoletja nastalo Zbiljsko jezero (Tršan, 

2006). 

V 19. stoletju so bile ob ţupnijah v Smledniku, Sori, Preski in na Topolu prve 

medvoške šole, pozneje pa še v Pirničah in na Svetju (Tršan, 2006). 

Ob koncu 1. svetovne vojne so bile Medvode z okolico vključene v drţavo Kraljevino 

Srbov, Hrvatov in Slovencev, pozneje imenovano Kraljevino Jugoslavijo. Po njenem 

propadu je bila večina današnje medvoške občine last nemške drţave, le majhen del 

Polhograjskih dolomitov pa je pripadal Italiji. Meja med njima je potekala čez Sv. 

Katarino nad Medvodami (Tršan, 2006). 

Leta 1955 je bila ustanovljena občina v današnjem obsegu, vendar je bila pozneje 

priključena občini Ljubljana Šiška. Kot samostojna občina so spet obstajale od leta 

1995 dalje. Leta 2006 so bile Medvode proglašene za mesto (Tršan, 2006). 

2.2.2 Splošni podatki 

Občina Medvode meji na Mestno občino Ljubljana in leţi 12 kilometrov 

severozahodno od glavnega mesta Slovenije, na nadmorski višini 316 metrov. Na 

pribliţno 78,5 kvadratnih kilometrov ţivi v 31 naseljih pribliţno 15.000 prebivalcev. 

Gospodarsko in topografsko je zelo raznolika, saj obsega vse od vaških in 

hribovskih, pa do industrijskih in ravninskih naselij. Mesto Medvode, ki je jedro 

občine, leţijo ob sotočju rek Save in Sore na stiku Sorškega polja in Ljubljanske 

kotline. Tukaj je tudi stičišče cest, ki vodijo proti Ljubljani, Kranju, Škofji Loki, 

Vodicam in proti letališču Brnik (Občina Medvode, 2008). 

Medvoška okolica je geografsko zelo razgibana in znana po bogatem rastlinstvu ter 

ţivalstvu in prav zato prijetna za razgibavanje v naravi (Občina Medvode, 2008). 

2.2.3 Ustvarjanje spodbudnega okolja v občini 

Občina Medvode je za leto 2012 izdala program športa, v katerem je del namenjen 

tudi interesnim dejavnostim, športni vzgoji otrok in mladine ter nacionalnim 

programom za mlajše. V sodelovanju z vrtcem, osnovnimi šolami in drugimi izvajalci 

so v športni dvorani Medvode organizirane različne interesne športne dejavnosti za 

predšolske in šolske otroke ter mladino s posebnimi potrebami. Glavni namen 
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športne vzgoje otrok in mladine je omogočiti vključevanje čim večjemu številu otrok v 

različne oblike športnih aktivnosti. V okviru nacionalnih programov izvajajo programe: 

Mali sonček, Zlati sonček in Krpan. Prva dva sta potekala ţe v preteklih letih, Mali 

sonček pa se letos izvaja prvič in je namenjen otrokom od drugega do šestega leta 

starosti.S tem programom ţelijo obogatiti program na področju gibanja v vrtcu s 

sodobnimi gibalnimi/športnimi vsebinami. Poudarek je na igri in vadbi, ki je prijetna in 

prilagojena otroku. Vsebina programa ne temelji na tekmovalnosti, pač pa na 

elementarnosti. Občina podpira tudi nacionalni program Naučimo se plavati in druge 

športne prireditve (Občina Medvode, 2012). 

Občina sofinancira izobraţevanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih 

kadrov, predvsem na področju športne vadbe otrok in mladine. Prizadeva si tudi za 

načrtovanje, gradnjo, posodobitev in vzdrţevanje športnih objektov (Občina 

Medvode, 2012). 

Glede na pomembnost gibalnih/športnih dejavnosti predšolskih otrok za njihov 

celostni razvoj in oblikovanje navad, ki bodo vplivale na poznejšo izbiro zdravega 

ţivljenjskega sloga, ter dejstvo, da na otroke vplivajo dednost, okolje in lastna 

aktivnost, smo ţeleli ugotoviti, kakšno je stanje gibalnih/športnih dejavnosti otrok in 

njihovih staršev v občini Medvode. Ali so starši predšolskih otrok v občini Medvode 

gibalno/športno dovolj dejavni za ohranjanje zdravja in kako to vpliva na 

gibalno/športno dejavnost njihovih otrok. 
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3 CILJI 

Skladno s predmetom in problemom raziskave so cilji diplomskega dela naslednji: 

 Spoznati, ali so starši predšolskih otrok v občini Medvode dovolj gibalno 

dejavni za ohranjanje zdravja in kako to vpliva na gibalno dejavnost njihovih 

otrok. 

 Spoznati, kakšna je gibalna dejavnost predšolskih otrok v občini Medvode in s 

katerimi dejavnostmi se najrajši ukvarjajo (neorganizirano in organizirano). 

 Primerjati gibalne dejavnosti predšolskih otrok na vasi in v mestu. 
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4 HIPOTEZE 

V skladu s cilji raziskave smo oblikovali naslednje hipoteze: 

H 1:Tisti starši, ki so bolj gibalno/športno dejavni, imajo bolj gibalno/športno dejavne 

otroke. 

H 2: Otroci tistih staršev, ki imajo večje število različnih gibalnih/športnih dejavnosti, 

se tudi sami posluţujejo več različnih gibalnih/športnih dejavnosti. 

H 3: Otroci v mestih so deleţni večje izbire gibalnih/športnih dejavnosti kot otroci na 

vasi. 

Hipoteze smo potrjevali oziroma zavračali s 5-odstotnim tveganjem (p≤0,05). 
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5 METODE DELA 

5.1 Raziskovalna metoda 

V diplomski nalogi smo uporabili kavzalno neeksperimentalno metodo pedagoškega 

raziskovanja. 

5.2 Vzorec merjencev 

V vzorec merjencev je bilo vključenih 57 staršev predšolskih otrok vrtcev občine 

Medvode, od tega jih je 16 moškega (28,1 %) in 41 ţenskega spola (71,9 %). Največ 

anketiranih staršev ima končano visoko strokovno šolo ali univerzo (49,1 %), 4- ali 5-

letno srednjo šolo je dokončalo 21,1 % staršev, 19,3 %jih ima magisterij ali doktorat, 

8,8 % je zaključilo višjo strokovno šolo in 1,8 %jih ima dokončano 2- ali 3-letno 

poklicno šolo. Najmlajši vključeni otrok je star 3 leta, najstarejši pa 6 let. Povprečna 

starost je4,71. Od tega je 33 (57,9 %) dečkov in 24 (42,1 %) deklic. Pri tem je 48,2 % 

druţin ţivečih na vasi in 51,8 % v mestu. Za določitev mesto/vas smo uporabili 

naslednji kriterij. Pod mesto smo vključili Medvode in okoliška naselja, ki zajemajo 

infrastrukturo, kot so trgovina, vrtec in šola, vas pa je zajela naselja, ki takšne 

infrastrukture nimajo. 

5.3 Vzorec spremenljivk 

V raziskavi smo uporabili ustrezno transponiran in prilagojen anketni vprašalnik, 

povzet po diplomskem delu (Zaplatič, 2009). Zajema 31 vprašanj. Sestavljen je iz 

dveh delov. Prvi del, sestavljen iz osmih vprašanj, se nanaša na starše, na njihovo 

izobrazbo in gibalno dejavnost, v drugem delu, ki zajema 23 vprašanj,pa se 

vprašanja nanašajo na gibalno dejavnost njihovih otrok. Vprašanja v vprašalniku so 

zaprtega in odprtega tipa. 

5.4 Način postopka zbiranja podatkov 

Podatke smo zbrali s pomočjo anketnih vprašalnikov, ki so jih izpolnjevali starši, 

katerih otroci obiskujejo vrtec v občini Medvode. Zbiranje podatkov je potekalo v 
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mesecu maju leta 2012. Na začetku sem se o vsem dogovorila z ravnateljico vrtca 

Medvode, ki je pozneje anketne vprašalnike razdelila po enotah. Anketne vprašalnike 

sem dobila nazaj v dogovorjenem roku. 

5.5 Metoda obdelave podatkov 

Podatke smo obdelali s statističnim paketom SPSS – 16.0 Windows 

(StatisticalPackagefor social Sciensesinc. Chicago IL). S podprogramom 

FREQUENCIES smo izračunali frekvence posameznih odgovorov v anketnih 

vprašanjih. Na številčnih spremenljivkah in tudi na ostalih ustrezno transformiranih 

spremenljivkah smo uporabili DESCRIPTIVES (opisna statistika) in CORRELATION 

(analiza povezave med spremenljivkami). 

Statistično značilnost smo preverjali na ravni 5-odstotnega tveganja (p<0,05). 
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6 REZULTATI 

V nadaljevanju so prikazani rezultati, ki smo jih dobili s pomočjo anketnega 

vprašalnika. Najprej so prikazani rezultati prvega dela anketnega vprašalnika, ki se 

nanaša na starše, nato pa rezultati drugega dela, nanašajočega se na njihove otroke. 

6.1 Analiza rezultatov vprašalnika za starše 

Eden izmed ključnih elementov dejavnika okolja, ki vplivajo na gibalni razvoj otroka, 

so zagotovo starši in njihov odnos do gibalne dejavnosti. Ţeleli smo izvedeti, ali so se 

v mladosti ukvarjali s kakšno gibalno/športno dejavnostjo, koliko se gibajo sedaj, ter s 

koliko in katerimi gibalnimi/športnimi dejavnostmi se ukvarjajo. 

Grafikon 1: Gibalna/športna dejavnost staršev iz občine Medvode v mladosti 

 

Iz grafikona 1 je razvidno, da se je večina staršev (69,9 %) v mladosti ukvarjala z 

gibalno/športno dejavnostjo. 
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Tabela 6: Pogostostgibalne/športne dejavnosti staršev 

Pogostost ukvarjanja z gibalno/športno 

dejavnostjo 
N % 

Nikoli 0 0,0 

1-krat do nekajkrat na leto 6 10,5 

1- do 3-krat na mesec 10 17,5 

1-krat na teden 17 29,8 

2- do 3-krat na teden 16 28,1 

4- do 6-krat na teden 6 10,5 

vsak dan 2 3,5 

Skupaj:  57 100,0 

Legenda: N – število odgovorov; % – odstotek 

Tabela 6 prikazuje pogostost gibalne/športne dejavnosti staršev. Največ staršev 

(29,8 %) se z gibalno dejavnostjo ukvarja 1-krat tedensko. Le dva (3,5 %) od 

anketiranih pa sta gibalno aktivna vsak dan. 

Tabela 7: Trajanje gibalne/športne dejavnosti staršev 

Trajanje gibalne/športne 

dejavnosti (v minutah) 
N % 

Manj kot 30 3 5,3 

30 13 22,8 

40 8 14,0 

50 5 8,8 

60 19 33,3 

Več kot 60 9 15,8 

Skupaj: 57 100 

Legenda: N – število odgovorov; % – odstotek 

Iz tabele 7 lahko razberemo, da pri devetnajstih (33,3 %) starših gibalna/športna 

dejavnost traja 60 minut. S časovno najkrajšo dejavnostjo pa se ukvarjajo trije starši 

(5,3 %). 
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Grafikon 2 nam prikazuje zadostnost gibalne/športne aktivnosti staršev. Pri tem smo 

premalo definirali kot 30 minut in manj do 1-krat tedensko. Dovolj gibalne dejavnosti 

za ohranjanje zdravja smo definirali po priporočilih Svetovne zdravstvene 

organizacije, in sicer 2- do 3-krat tedensko po 40 in več minut. Iz grafa lahko 

razberemo, da je največ staršev (50,9 %) srednje gibalno dejavnih, 31,6 % dovolj in 

17,5 % premalo gibalno dejavnih. 

Grafikon 3: Najpogostejša gibalna/športna dejavnost staršev 
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Iz grafikona 3 lahko razberemo najpogostejše gibalne/športne dejavnosti staršev. 

Razvidno je, da starši najrajši hodijo (70,2 %) in kolesarijo (59,6 %). Kot druge 

dejavnosti, s katerimi se ukvarja 33,3 % staršev, so navedli golf, jadranje na deski, 

jogo, pilates, tek in telovadbo. Med prostim časom tudi planinarijo (28,1 %), smučajo 

(26,3 %), se igrajo igre z ţogo (22,8 %), rolajo (12,3 %), plavajo (8,8 %), seukvarjajo 

s plesnimi dejavnostmi (7,0 %) in se lovijo (1,8 %). 

6.2 Analiza rezultatov vprašalnika za otroke 

Tabela 8: Gibalna/športna dejavnost otrok 

 N Min Max 
Srednja 

vrednost 

Standardni 

odklon 

Gibalna/športna 

dejavnost otrok 
55 1 5 3,87 0,944 

Legenda: N – število odgovorov; min – minimalna vrednost; max – maksimalna vrednost 

Tabela 8 prikazuje gibalno/športno dejavnost otrok. Stališče so starši izraţali na 5-

stopenjski Likertovi lestvici od 1 (moj otrok je premalo dejaven) do 5 (moj otrok je 

zelo gibalno/športno dejaven). Starši so mnenja, da so njihovi otroci dovolj športno 

dejavni (3,87). 

Grafikon 4: Pogostost neorganizirane gibalne/športne dejavnosti 
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Grafikon 4 nam prikazuje, da se največ otrok (28,1 %) ukvarja z gibalno dejavnostjo 

3-krat tedensko. 22,8 % je dejavno aktivnih večkrat na teden. Sledijo še 4-krat 

tedensko (19,3 %), 5-krat tedensko (14,0 %) in 2-krat tedensko (8,8 %). Samo 1-krat 

tedensko se jih giblje 7,0 %. 

Grafikon 5: Trajanje neorganizirane gibalne/športne dejavnosti 

 

Grafikon 5 nam prikazuje trajanje gibalne/športne dejavnosti otrok. Velikdel (35,1 %) 

otrok je gibalno aktivnih od 30 do 40 ali od 50 do 60 minut (29,8 %). Od 0 do 30 in od 

60 do 120 minut je aktivnih 12,3 % otrok. Najmanj otrok (5,3 %) pa je aktivnih od 40 

do 50 ali več kot 120 minut. 
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Grafikon 6: Zadostnost gibalne/športne dejavnosti otrok 

 

Iz grafikona 6 lahko razberemo zadostnost gibalnih/športnih aktivnosti otrok. Pri tem 

smo se sklicevali na priporočila Svetovne zdravstvene organizacije in zadostnost 

definirali na naslednji način: premalo gibalno/športno so dejavni tisti otroci, ki tem 

oblikam dejavnosti namenijo manj kot 30 minut do 4-krat tedensko. Dovolj gibalne 

dejavnosti so deleţni tisti, ki so aktivni vsaj 5-krat tedensko po 30 in več minut. Iz 

grafa lahko razberemo, da je največ otrok (79,8 %) dovolj gibalno aktivnih, 18,5 % 

srednje in 1,9 % premalo aktivnih. 
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Iz grafikona 7 lahko razberemo, da otroci v prostem času najrajši kolesarijo (84,2 %). 

Druga najbolj priljubljena dejavnost so igre z ţogo (68,4 %), katerim sledijo še hoja 

(61,4 %), lovljenje (36,8 %), rolanje (28,1 %), planinarjenje (22,8 %), smučanje (17,5 

%), plavanje (15,8 %), plesne dejavnosti (8,8 %) in druge dejavnosti (7,0 %). Druge 

dejavnosti, s katerimi se otroci še ukvarjajo, so guganje, tek, tenis in skakanje na 

trampolinu. Celotna druţina pa svoj prosti čas najrajši izkoristi za hojo (80,7 %), 

kolesarjenje (66,7 %) in igre z ţogo (61,4 %). Ukvarjajo se tudi s planinarjenjem (35,1 

%), lovljenjem (24,6 %), plavanjem (19,3 %), rolanjem (17,5 %), smučanjem (15,8 

%), plesnimi dejavnostmi (8,8 %) in z dejavnostmi, kot je skakanje na trampolinu in 

golf (3,5 %). 

Tabela 9: Čas, ki ga otrok preživi pred računalnikom in televizijo 

Čas (min) 

 

Del tedna 

0–30 30–40 40–50 50–60 60–120 
Več kot 

120 

N % N % N % N % N % N % 

Med tednom 21 38,9 5 9,3 6 11,1 10 18,5 9 16,7 3 5,6 

Med 

vikendom 
8 14,3 11 19,6 7 12,5 15 26,8 12 21,4 3 5,4 

Legenda: N – število odgovorov; % – odstotek 

Tabela 9 prikazuje čas, ki ga otroci preţivijo pred televizijo in računalnikom med 

tednom in med vikendom. Med tednom največ otrok (36,8 %) preţivi pred televizijo in 

računalnikom do 30 minut, najmanj otrok (5,3 %) pa to dela več kot 120 minut. Med 

vikendom največ otrok (26,3 %) preţivi pred televizijo in računalnikom od 50 do 60 

minut, več kot 120 minut pa so pred televizijo in računalnikom trije (5,3 %) otroci. 
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Grafikon 8: Otrokovo preživljanje prostega časa med vikendi in v času počitnic 



38 
 

Večina staršev (96,4 %) je odgovorila, da njihovi otroci preţivljajo prosti čas 

predvsem gibalno dejavno. Le peščica (3,6 %) jih je odgovorila, da njihovi otroci 

izkoristijo prosti čas gibalno nedejavno. 

Tabela 10: Obiskovanje gibalne/športne dejavnosti 

Obiskovanje organizirane 

gibalne/športne dejavnosti 
N % 

Da 26 46,4 

Ne 30 53,6 

Skupaj 56 100 

Legenda: N – število odgovorov; % – odstotek 

Iztabele 10 je razvidno, da 46,4 % otrok obiskuje organizirano gibalno/športno 

dejavnost, 53,6 % pa je ne obiskuje. 

Tabela 11: Način, preko katerega so starši izvedeli za gibalno/športno dejavnost 

Seznanjenje z možnostmi 

gibalne/športne dejavnosti 
N % 

Preko prijateljev 8 30,8 

Preko otrokove vzgojiteljice 2 7,7 

Preko plakata 10 38,5 

Preko otroka 5 19,2 

Drugo 1 3,8 

Skupaj 26 100 

Legenda: N – število odgovorov; % – odstotek 

Tabela 11 nam prikazuje, na kakšen način so starši izvedeli za gibalno/športno 

dejavnost. Največ (38,5 %) jih je izvedelo preko plakata ali preko prijateljev (30,8 %). 

19,2 % jih je izvedelo preko otroka, nekaj(7,7 %) pa od otrokove vzgojiteljice. Na 

drugačen način je za dejavnost izvedelo 3,8 % staršev, in sicer preko interneta. 
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Grafikon 9: Pobudnik za vključitev otroka v gibalno/športno dejavnost 

 

Grafikon 9 nam prikazuje, kdo je bil glavni pobudnik za vključitev otroka v 

gibalno/športno dejavnost. V največjem deleţu (53,8 %) so bili to starši. Velikokrat je 

bil pobudnik tudi otrok (42,3 %), v enem od primerov (3,8 %) pa je dejavnost 

priporočil nevrofiziater. 

Tabela 12: Voditelj organizirane gibalne/športne dejavnosti 

Voditelj organizirane 

gibalne/športne dejavnosti 
N % 

Športni/-a strokovnjak/-inja 23 88,5 

Vzgojitelj/-ica 1 3,8 

Študent/-ka 2 7,7 

Skupaj 26 100 

Legenda: N – število odgovorov; % – odstotek 

V tabeli 12 je prikazano, kdo vodi gibalno/športno dejavnost otrok. Največkrat (88,5 

%) je to športni/-a strokovnjak/-inja, v nekaj primerih pa je to vzgojitelj/-ica (3,8 %) in 

študent/-ka (7,7 %). 
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Tabela 13: Organiziranost gibalne/športne dejavnosti 

Organiziranost 

gibalne/športne dejavnosti 
N % 

Kot interesna dejavnost v 

vrtcu 
5 20,8 

Kot dejavnost v športnem 

klubu/društvu 
18 75,0 

Drugo 1 4,2 

Skupaj 24 100 

Legenda: N – število odgovorov; % – odstotek 

Tabela 13 nam prikazuje, kako je organizirana gibalna/športna dejavnost. Večina je 

organizirana kot dejavnost v športnem klubu oziroma društvu, nekaj (20,8 %) pa je 

organiziranih v vrtcu. Le eden od staršev je navedel, da je dejavnost organizirana v 

okviru staršev, kjer sta starša športna strokovnjaka. 

Grafikon 10: Vrsta gibalne/športne dejavnosti, ki jo obiskuje otrok 

 

Grafikon 10 nam prikazuje vrsto gibalnih/športnih dejavnosti, ki jih obiskujejo otroci. 

Največ otrok (42,3 %) obiskuje splošno vadbo. 38,5 % otrok obiskuje drugo obliko 

gibalne/športne dejavnosti, ki so badminton, golf, tenis, nogomet, rolanje, smučanje 
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in tek na smučeh. S plesom se ukvarja 30,8 % otrok. Obiskujejo še plavanje (26,9 

%), gimnastiko (3,8 %) in atletiko (3,8 %). 

Tabela 14: Pogostost organizirane gibalne/športne dejavnosti 

Pogostost organizirane 

gibalne/športne dejavnosti 
N % 

1-krat tedensko 16 59,3 

2-krat tedensko 8 29,6 

3-krat tedensko 3 11,1 

Skupaj 27 100 

Legenda: N – število odgovorov; % – odstotek 

Iz tabele 14 lahko razberemo, da se večina (59,3 %) organiziranih gibalnih/športnih 

dejavnosti izvaja 1-krat tedensko, 29,6 % se jih izvaja 2-krat tedensko, le 11,1 % pa 

je organiziranih 3-krat tedensko. 

Tabela 15: Trajanje organizirane gibalne/športne dejavnosti 

Trajanje organizirane 

gibalne/športne dejavnosti 
N % 

Manj kot 30 minut 0 0 

30 minut 0 0 

40 minut 4 14,8 

50 minut 8 29,6 

60 minut 12 44,4 

Več kot 60 3 11,1 

Skupaj 27 100 

Legenda: N – število odgovorov; % – odstotek 

Tabela 15 nam prikazuje, koliko časa traja organizirana gibalna/športna dejavnost. V 

največ primerih (44,4 %) traja 60 minut, le redke (11,1 %) pa trajajo dlje kot 60 minut. 

Tabela 16: Elementi, ki so otroku pri organizirani dejavnosti všeč 

Otroku je 

najbolj všeč:  
N Min Max 

Srednja 

vrednost 

Standardni 

odklon 

Vsebina 26 3 5 4,35 0,689 
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športne vadbe 

Druženje z 

vrstniki 
25 2 5 4,04 0,841 

Fizična 

aktivnost 
24 1 5 3,67 1,167 

Pestrost in 

raznolikost 

športnih 

pripomočkov 

24 1 5 3,75 1,073 

Legenda: N – število odgovorov; min – minimalna vrednost; max – maksimalna vrednost 

Iz tabele 16 lahko vidimo, kaj otroke najbolj pritegne k organizirani gibalni/športni 

dejavnosti. Stališča so izraţena na 5-stopenjski Likertovi lestvici, na kateri je 1 

pomenilo, da je otroku najmanj všeč in 5, da je otroku najbolj všeč. Uporabili smo 

opisno statistiko in izrazili njihovo mnenje s srednjimi vrednostmi. Ugotovili smo, da je 

otrokom najbolj všeč vsebina športne vadbe in druţenje z vrstniki. Všeč jim je tudi 

fizična aktivnost (3,67) in pestrost ter raznolikost športnih pripomočkov (3,75). 

Tabela 17: Mnenja staršev 

 N Min Max 
Srednja 

vrednost 

Standardni 

odklon 

Pomembnost 

gibalne 

dejavnosti 

55 4 5 4,98 0,135 

Legenda: N – število odgovorov; min – minimalna vrednost; max – maksimalna vrednost 

Tabela 17 nam prikazuje mnenje staršev o pomembnosti gibalne dejavnosti za 

zdravje in razvoj otroka. Razberemo lahko, da večina staršev visoko ceni pomen 

gibanja za zdravje in razvoj otroka. 

Tabela 18: Mnenja staršev o pomenu gibalnih/športnih dejavnosti 

Gibalna dejavnost je 

za otroka pomembna  
N Min Max 

Srednja 

vrednost 

Standardni 

odklon 

Zato, ker tako sklepa 

nova prijateljstva 
54 2 5 3,89 0,861 
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Zato, da se spozna s 

športom 
54 2 5 4,15 0,920 

Zato, ker tako 

sprošča svojo 

energijo 

53 3 5 4,45 0,667 

Zato, da bi postal 

dober športnik 
53 1 5 2,21 1,098 

Zato, ker vpliva na 

telesni razvoj 
55 3 5 4,71 0,533 

Zato, ker vpliva na 

gibalni razvoj 
53 3 5 4,77 0,505 

Zato, ker vpliva 

čustveni razvoj 
54 1 5 4,30 0,903 

Zato, ker vpliva na 

socialni razvoj 
54 3 5 4,44 0,691 

Zato, ker vpliva na 

spoznavni razvoj 
54 3 5 4,31 0,820 

Legenda: N – število odgovorov; min – minimalna vrednost; max – maksimalna vrednost 

Iz tabele 18 lahko razberemo mnenja staršev o otrokovi gibalni/športni dejavnosti. 

Ugotovili smo, da starši menijo, da gibanje najbolj vpliva na gibalni (4,77)in telesni 

(4,71) razvoj. Temu sledita pomembnost sproščanja energije (4,45) in vplivanje na 

socialni razvoj (4,44). Pozitivno mnenje imajo tudi o vplivanju na spoznavni (4,31) in 

čustveni (4,30) razvoj. Menijo, da je gibalna/športna dejavnost pomembna tudi zaradi 

spoznavanja s športom (4,15). Malo manj pomena dajo sklepanju novih prijateljstev. 

Najmanj (2,21) pomembno pa se jim zdi to, da bi otrok postal dober športnik. 

Tabela 19: Število ponujenih gibalnih/športnih dejavnosti zunaj vrtca in v vrtcu 

Število ponujenih 

gibalnih/športnih 

dejavnosti 

N Min Max 
Srednja 

vrednost 

Standardni 

odklon 

Zunaj vrtca 34 1 10 3,29 1,962 

V vrtcu 36 1 3 1,44 0,652 

Legenda: N – število odgovorov; min – minimalna vrednost; max – maksimalna vrednost 
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Tabela 19 nam prikazuje mnenje staršev o številu gibalnih/športnih dejavnosti v vrtcu 

in zunaj njega. Starši menijo, da je zunaj vrtca najmanj 1 in največ 10 dejavnosti, v 

povprečju pa 3,29. V vrtcu se število gibalnih/športnih dejavnosti razprostira od 1 do 

3, v povprečju pa 1,44. 
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7 OVREDNOTENJE HIPOTEZ 

H 1:Tisti starši, ki so bolj gibalno/športno dejavni, imajo bolj gibalno/športno 

dejavne otroke. 

Tabela 20: Primerjava gibalne/športne dejavnosti otrok in njihovih staršev 

 
Gibalna/športna dejavnost otrok 

Premalo Srednje Dovolj Skupaj 

Gibalna/športna 

dejavnost staršev 

Premalo 1 2 6 9 

% 1,9 3,7 11,1 16,7 

Srednje 0 6 21 27 

% 0 11,1 38,9 50 

Dovolj 0 2 16 18 

% 0 3,7 29,6 33,3 

Skupaj 1 10 43 54 

% 1,9 18,5 79,6 100 

Legenda: % – odstotek 

Od tistih otrok, katerih starši so premalo gibalno/športno dejavni, je 1,9 % premalo 

dejavnih, 3,7 % srednje in 11,1 % dovolj dejavnih. Od tistih otrok, katerih starši so 

srednje dejavni, ni premalo dejavnih otrok, 11,1 % je srednje dejavnih in 38,9 % 

dovolj dejavnih. Od tistih otrok, katerih starši so dovolj gibalno/športno aktivni, je le 

3,7 % srednje aktivnih, večina (29,6 %) pa je dovolj gibalno/športno aktivnih. 

Tabela 21: Ovrednotenje hipoteze H1 

Hi-kvadrat preizkus Vrednost 
Statistična 

pomembnost 

Bolj gibalno/športno dejavni 

starši imajo bolj dejavne otroke 
6,195 0,185 

Legenda: Statistično pomembnost smo ugotavljali na ravni 5-odstotnega tveganja (p≤0,05) 

Hi-kvadrat preizkus, ki smo ga uporabili za testiranje odvisnosti zgornjih dveh 

spremenljivk, nam ni pokazal statistično značilne odvisnosti med testiranima 

spremenljivkama. To pomeni, da ni nujno, da imajo bolj gibalno/športno dejavni starši 

bolj gibalne/športne dejavne otroke. Hipotezo 1, ki trdi, da imajo tisti starši, ki so bolj 
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gibalno/športno dejavni bolj gibalno/športno dejavne otroke, zato zavračamo s 5-

odstotnim tveganjem. 

H 2: Otroci tistih staršev, ki imajo večje število različnih gibalnih/športnih 

dejavnosti, se tudi sami poslužujejo več različnih gibalnih/športnih dejavnosti. 

Grafikon 11: Prikaz srednje vrednosti in standardnega odklona pri številu gibalnih/športnih 
dejavnosti staršev in njihovih otrok 

 

Grafikon 11prikazuje število gibalnih/športnih dejavnosti otrok in njihovih staršev. 

Povprečno število dejavnosti staršev je 3,38, otroci pa se povprečno ukvarjajo s 3,28 

različnimi gibalnimi/športnimi dejavnostmi. 

Tabela 22: Ovrednotenje hipoteze H2 

Pearsonov koeficient korelacije 
Povezanost 

(korelacija) 

Statistična 

pomembnost 

Povezanost števila 

gibalnih/športnih dejavnosti 

otrok in staršev 

0,641 0,000 

Legenda: Statistično pomembnost smo ugotavljali na ravni 5-odstotnega tveganja (p≤0,05) 

Pearsonov koeficient korelacije, ki meri povezanost testiranih spremenljivk, nam je 

pokazal statistično značilno povezanost obeh spremenljivk. Korelacija, ki znaša 0,64, 

je pozitivna in statistično pomembna. Hipotezo, ki trdi, da se otroci tistih staršev, ki 

imajo več gibalnih/športnih dejavnosti, tudi sami ukvarjajo z več gibalnimi/športnimi 

dejavnostmi, zato potrjujemo. 
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H 3: Otroci v mestih so deležni večje izbire gibalnih/športnih dejavnosti. 

Grafikon 12: Prikaz srednje vrednosti in standardnega odklona pri številu gibalnih dejavnosti v 
mestu in na vasi, zunaj vrtca in v vrtcu 

 

S pomočjo primerjave aritmetičnih sredin ugotovimo, da je zunaj vrtca povprečna 

vrednost spremenljivke večja, kar pomeni, da je moţnost izbire gibalne/športne 

dejavnosti zunaj vrtca večja kot v vrtcu. Razlike med mestom in vasjo pa so 

zanemarljivo majhne. 

Tabela 23: Ovrednotenje hipoteze 3 

Analiza 

variance 

Vsota 

kvadratnih 

odklonov 

Stopnja 

prostosti 

Ocena 

variance 
F 

Statistična 

pomembnost 

Zunaj vrtca 

med 

območji 

0,059 1 0,059 0,015 0,904 

V vrtcu 

med 

območji 

0,022 1 0,022 0,050 0,824 

Legenda: F–vrednost; statistična pomembnost – hipoteze smo potrjevali oziroma zavračali s 5-

odstotnim tveganjem (p≤0,05)*. 
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Rezultati analize variance (tabela 23) niso pokazali statistično pomembnih razlik. 

Hipotezo 3, ki trdi, da so otroci v mestih deleţni večje izbire gibalnih/športnih dejavnosti, 

zato zavračamo. 
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8 RAZPRAVA 

Namen diplomskega dela je bil analizirati gibalno/športno dejavnost predšolskih otrok 

in njihovih staršev iz občine Medvode ter ugotoviti njuno povezanost. 

Dobljene rezultate smo analizirali na naslednji način. Anketni vprašalnik je bil 

razdeljen na dva dela. Prvi del se je nanašal na starše otrok, drugi del pa na otroke. 

Prvi del razprave je namenjen prvemu delu vprašalnika, ki se nanaša na starše otrok. 

Okolje je eden ključnih dejavnikov razvoja otrok. Torej so starši s svojim zgledom 

innaravnanostjo do gibanja, zlasti v otrokovem predšolskem obdobju, zagotovo eden 

pomembnejših vplivov na otrokov odnos do gibanja, ki je tesno povezan s celovitim 

razvojem otroka. 

Vzorec je obsegal 57 staršev, od tega je odgovarjalo 41 (71,9 %) mater, iz česar 

lahko sklepamo, da so matere tiste, ki bolj poznajo otroka in njegove navade. Skoraj 

polovica staršev (49,1 %) ima dokončano visoko strokovno šolo ali univerzo, 21,1 % 

staršev je dokončalo 4- ali 5-letno srednjo šolo in kar 19,3 % staršev ima magisterij 

ali doktorat. Torej je izobrazba večine staršev v povprečju visoka, kar lahko pozitivno 

vpliva na gibalno/športno dejavnost otrok. 

Starši z višjo izobrazbo in posledično višjimi dohodki lahko otrokom kupijo več 

športnih pripomočkov, ki otroke motivirajo za številne športne aktivnosti (Kropej in 

Videmšek, 2002). Videmšek (1996, v Kropej in Videmšek, 2002) navaja, da obstaja 

povezava med izobraţenostjo staršev in obliko športne aktivnosti otroka. Številni 

otroci tistih staršev, ki imajo niţjo izobrazbo, niso vključeni v športne dejavnosti. 

Večinoma se ukvarjajo z neorganiziranimi gibalnimi/športnimi dejavnostmi. 

Večina (69,6 %) anketiranih staršev se je v mladosti ukvarjalo z gibalno/športno 

dejavnostjo. Iz tega lahko sklepamo, da je velik del staršev ţe v mladosti razvilo 

pozitiven odnos do gibanja in večina ta odnos goji še danes. Del staršev (29,8 %) se 

s športom ukvarja 1-krat tedensko, kar 42,1 % pa 2-krat tedensko ali večkrat. Od 

vseh zajetih staršev pa je 10 % gibalno dejavnih le 1-krat do nekajkrat na leto. To 

dejstvo je strah vzbujajoče, saj je to bistveno premalo. 
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Gibalna/športna dejavnost v 49,1 % primerih traja 60 minut ali več. Zmeren deleţ 

(22,8 %) se z gibalno dejavnostjo ukvarja 30 minut, manj kot pol ure pa se z 

gibanjem ukvarja 5,3 %staršev. Skladno z definicijo Svetovne zdravstvene 

organizacije (WHO) smo tudi mi oblikovali kriterij in ugotovili, da se polovica staršev 

(50,9 %) z gibalno dejavnostjo ukvarja zmerno. 

Gibalna/športna dejavnost staršev bi morala biti pogostejša in daljša, vendar obstaja 

velika verjetnost, da današnji hiter način ţivljenja omejuje prosti čas in pripomore k 

pasivnemu načinu ţivljenja. 

Največ staršev se ukvarja z neorganizirano športno dejavnostjo, kot sta hoja in 

kolesarjenje. Hoja (70,2 %) je najbolj priljubljena gibalna dejavnost. Verjetno zaradi 

finančne ugodnosti in tudi zaradi tega, ker se lahko izvaja skozi vse leto. Kot druge 

dejavnosti, ki so tretje najbolj zastopane (33,3 %), so starši navedli golf, jadranje na 

deski, jogo, pilates, tek in telovadbo. Tek je, tako kot hoja, najmanj zahteven, kar se 

tiče dodatne opreme. Moţnost za golf je v naši občini zagotovo večja, saj je v ta 

namen v Smledniku urejeno igrišče. Čedalje več staršev se udeleţuje tudi 

organiziranih gibalnih/športnih dejavnosti, kot so joga, pilates in telovadba. 

Odnos do gibanja postaja čedalje bolj pozitiven, kot je bil v preteklosti. Ljudje so bolj 

seznanjeni s pozitivnimi učinki športne aktivnosti in se iz tega razloga zanjo odločajo. 

Raziskovalci s Fakultete za druţbene vede in Fakultete za šport so izvedli 17. študijo 

o športno rekreativni dejavnosti Slovencev. Rezultati so pokazali, da je hoja še vedno 

najpogostejša oblika gibalne aktivnosti, saj se z njo ukvarja kar 58 % Slovencev. Tej 

sledita še plavanje in kolesarjenje. Več kot tretjina Slovencev pa ni gibalno/športno 

aktivnih niti enkrat mesečno. Dovolj bi bil ţe kakšen sprehod, vendar sodobni 

marketing tega ne propagira dovolj (Pori in Sila, 2009). 

Odrasli so za šport mladih izredno pomemben dejavnik, saj je od njih namreč 

odvisno, kakšne izkušnje si bo otrok pridobil v mladosti. Neredko so prav starši tisti, 

ki so krivi za to, da se je otrok prenehal aktivno udejstvovati v športu (Tušak et al, 

2003). 

Pomembno je, da starši ţe svoje predšolske otroke navajajo na redno športno 

delovanje. Šport namreč pozitivno vpliva na otrokovo zdravje, razvija njegove 

sposobnosti ter olajša vključevanje v druţbeno in naravno okolje (Videmšek in Pišot, 

2007). 
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Drugi del razprave se nanaša na otroke. Zanimala nas je otrokova organizirana in 

neorganizirana gibalna/športna dejavnost ter starševsko mnenje o vplivu gibalne 

dejavnosti na posamezna področja razvoja. 

Najpogostejše gibalne/športne dejavnosti otrok skupaj s starši so hoja (80,7 %), 

kolesarjenje (66,7 %) in igre z ţogo (61,4 %). Pri vprašanju o neorganizirani športni 

dejavnosti je največ otrok (28,1 %) gibalno/športno aktivnih 3-krat tedensko. 

Dejavnost v večini primerov (35,1 %) poteka od 30 do 40 minut. Kar 79,6 % otrok je 

dovolj gibalno/športno aktivnih, pri čemer smo upoštevali, da je dovolj 5-krat 

tedensko po 30 minut ali več. To dejstvo je izjemno spodbudno, vendar je še vedno 

nekaj otrok, ki se premalo ukvarjajo z gibalno/športno dejavnostjo. Obstaja 

verjetnost, da so to otroci staršev, ki nimajo dovolj financ, s katerimi bi otroku 

omogočili udejstvovanje v organizirani gibalni/športni dejavnosti ali kupili opremo za 

nekatere neorganizirane aktivnosti. Takšni starši se lahko tudi premalo zavedajo 

pomena gibanja za celosten otrokov razvoj. Prav tu bi bilo smiselno graditi, saj bi 

lahko s tem otrokom omogočili boljše ţivljenje. 

V svoji raziskavi Zaplatič (2009) ugotavlja, da so otroci neorganizirano dejavni 2-krat 

tedensko. Po njenem mnenju bi moral biti otrok gibalno aktiven vsaj 4-krat ali večkrat 

tedensko, neodvisno od vrste dejavnosti. 

Na vprašanje, kako otrok preteţno preţivlja svoj prosti čas in počitnice, so starši v 

veliki meri (96,4 %) odgovorili, da ga preţivi gibalno dejavno. Le nekaj (3,6 %) jih je 

trdilo nasprotno. Izvedeli smo, da med tednom največ otrok (36,8 %) preţivi pred 

televizijo do 30 minut, med vikendom pa največji deleţ otrok (26,3 %) gibalno 

nedejavno preţivi od 50 do 60 minut. 

Andersen in drugi (1998) so izrazili skrb nad količino časa, ki ga otroci preţivijo pred 

televizijskim ekranom. Ugotovili so, da gledanje televizije, poleg spanja, zavzame 

največ časa. Pasivni način ţivljenja pa je velik dejavnik tveganja za različne bolezni. 

Kropej in Videmšek (2002) sta ugotovila, da način preţivljanja počitnic vpliva na 

otrokovo gibalno/športno aktivnost. Ni pomemben kraj, kjer druţina preţivlja svoje 

počitnice, pač pa kakovost in način preţivljanja prostega časa. 

Skoraj polovica otrok (46,4 %) obiskuje organizirano gibalno/športno dejavnost. 

Zanjo so v največji meri izvedeli preko plakatov (38,5 %) ali prijateljev (30,8 %). 



52 
 

Glavni pobudniki za udeleţbo v gibalni/športni dejavnosti so bili starši (53,8 %) in 

otroci sami (42,3 %).Kar v 88,5 % primerov gibalno/športno dejavnost vodi športni 

strokovnjak in je organizirana kot dejavnost v športnem klubu (75,0 %), nekaj (20,8 

%) pa je organiziranih kot interesna dejavnost v vrtcu. 

Zanimalo nas je, katere vrste organizirane dejavnosti obiskujejo otroci. Največ (42,3 

%) jih je vključenih v splošno vadbo. 38,5 % otrok obiskuje druge oblike organizirane 

gibalne/športne dejavnosti, kot so badminton, golf, tenis, nogomet, rolanje, smučanje 

in tek na smučeh. Slednji je, po mojem mnenju, v naši občini čedalje bolj priljubljen, 

saj bliţina športno-rekreacijskega centra Preska omogoča izvajanje te dejavnosti. 

Organizirane gibalne/športne dejavnosti se v največji meri (59,3 %) odvijajo 1-krat 

tedensko po 60 minut (44,4 %). Ţeleli smo izvedeti, kaj je otrokom pri organizirani 

gibalni/športni dejavnosti najbolj všeč. Ugotovili smo, da je to predvsem vsebina 

športne vadbe in druţenje z vrstniki. 

Organizirana gibalna/športna aktivnost je za otroka pomembna tudi zato, ker v 

njegovo ţivljenje prinaša red in disciplino. Znotraj teh dejavnosti se bo otrok naučil 

prenašati poraz in uţivati ob uspehu ter napredku (Završnik in Pišot, 2005). 

Starše smo povprašali tudi o tem, koliko so njihovi otroci gibalno/športno aktivni in 

kako pomembna se jim zdi gibalna dejavnost za zdravje in razvoj njihovega otroka. 

Razveseljivo je, da so pomembnost gibanja ocenili zelo visoko (4,98 na 5-stopenjski 

Likertovi lestvici) in tudi ocena gibalne dejavnosti otroka je bila visoka (3,87 na 

Likertovi lestvici, kjer je 1 pomenilo premalo in 5 zelo dejaven), čeprav niţja od 

ocenitve pomembnosti. 

Tudi Zajec (2009) je v svoji raziskavi ugotovila, da je večinsko mnenje staršev o 

pogostosti in intenzivnosti gibalne/športne dejavnosti visoko. Njihovo mnenje je, da 

so otroci dovolj gibalno dejavni, čeprav ugotovitve kaţejo, da več kot polovica ne 

dosega minimalnih standardov ukvarjanja z gibanjem. 

S pomočjo Likertove lestvice smo ţeleli izvedeti tudi mnenje staršev o pomembnosti 

gibalne dejavnosti za posamezna področja razvoja. Po njihovem mnenju gibanje 

najbolj vpliva na gibalni (4,77) in telesni (4,71) razvoj. Med pomembnejše pozitivne 

vidike gibalne dejavnosti uvrščajo tudi sproščanje energije (4,45). Pribliţno enak vpliv 

pripisujejo tudi socialnemu (4,44), spoznavnemu (4,31) in čustvenemu (4,30) razvoju. 

Najmanj pomembnosti pa pripisujejo temu, da bi otrok postal dober športnik (2,21). 
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Zanimivo je, da je med najpomembnejšimi razlogi sproščanje energije. Mogoče v 

ozadju tega odgovora leţi prepletenost njihovega premalo gibalno aktivnega ţivljenja 

in otrokove velike potrebe po gibanju. 

Ţeleli smo izvedeti, koliko gibalnih/športnih dejavnosti je po mnenju staršev 

ponujenih v vrtcu in koliko zunaj njega. Ugotovili smo, da je povprečno število 

gibalnih dejavnosti zunaj vrtca 3,29, v vrtcu pa 1,44. 

Razprava po hipotezah 

H 1:Tisti starši, ki so bolj gibalno/športno dejavni, imajo bolj gibalno/športno dejavne 

otroke. 

Hipotezo smo preverjali s hi-kvadrat preizkusom. Ugotovili smo, da količina časa, ki 

ga starši namenijo gibalni/športni dejavnosti, ni statistično pomembno povezana s 

časom, ki ga gibalni/športni dejavnosti namenijo otroci. V svojih raziskavah pa so 

Zajec (2009), Videmšek in Kropej (2002) ter številni drugi avtorji ugotovili prav 

nasprotno. Prišli so do sklepa, da so otroci tistih staršev, ki se bolj ukvarjajo s 

športom, tudi sami bolj športno aktivni. 

Kljub temu, da so starši srednje gibalno/športno aktivni (grafikon 2), so njihovi otroci 

večinoma dovolj športno aktivni (grafikon 6). Skozi raziskavo smo ugotovili, da je 

izobrazba anketiranih staršev v povprečju visoka in da se starši zavedajo pomena 

gibanja za otrokov razvoj. Iz tega lahko sklepamo, da dajejo starši otrokom spodbudo 

in jih podpirajo pri udejstvovanju v gibalnih dejavnostih. Kot navajata Videmšek in 

Kropej (2002), ţe visoka izobrazba in pozitivno mnenje o učinku gibanja pomembno 

vplivata na gibalno/športno dejavnost otrok. To lahko poveţemo tudi z drugimi 

elementi otrokovega okolja. Sem lahko štejemo občino s promoviranjem različnih 

gibalnih/športnih aktivnosti ter spodbudno vrtčevsko okolje, ki je prav tako velik in 

pomemben del otrokovega ţivljenja. 

H 2: Otroci tistih staršev, ki imajo večje število različnih gibalnih/športnih dejavnosti, 

se tudi sami posluţujejo več različnih gibalnih/športnih dejavnosti. 

Hipotezo smo preverjali s Pearsonovim koeficientom korelacije. Ugotovili smo, da je 

število gibalnih/športnih dejavnosti staršev statistično pomembno povezano s 

številom gibalnih/športnih dejavnosti otrok. 
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Na otroka vplivajo trije različni dejavniki razvoja, in sicer dednost, lastna aktivnost ter 

okolje. Slednje vključuje starše in njihov zgled. Če se starši ukvarjajo z več različnimi 

gibalnimi/športnimi aktivnostmi, potem bo več dejavnosti preizkusil tudi otrok. Tukaj je 

izrednega pomena čas, ki ga druţina preţivi skupaj. Druţina s svojim spodbudnim 

okoljem in zgledom vključuje otroke v dejavnosti, ki so na razpolago v okolici. 

H 3: Otroci v mestih so deleţni večje izbire gibalnih/športnih dejavnosti. 

Hipotezo smo preverjali z analizo variance, ki ni pokazala statistično pomembnih 

razlik med izbiro gibalnih/športnih dejavnosti v mestu in na vasi. Torej ni nujno, da 

imajo otroci v mestih večjo izbiro gibalnih/športnih dejavnosti kot na vasi. 

V svoji raziskavi sta Ličen in Cemič (2010) ugotovili, da so mestni otroci pogosteje 

vključeni v organizirane gibalne dejavnosti, Kropej in Videmšek (2002) pa 

ugotavljata, da so otroci iz mestnega okolja bolj športno aktivni kot njihovi sovrstniki z 

vasi. Iz teh raziskav lahko sklepamo, da mesta ponujajo več izbire gibalnih/športnih 

aktivnosti. Naša raziskava pa ni pokazala takšnih rezultatov, razlog za to pa lahko 

vidimo v šolah in vrtcih, ki so s številom ponujenih gibalnih/športnih dejavnosti 

konkurenčni številu dejavnosti v mestu. 
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9 SKLEP 

Namen diplomskega dela je bil analizirati gibalno/športno dejavnost predšolskih otrok 

in njihovih staršev v občini Medvode. Ugotoviti smo ţeleli, ali so se starši v mladosti 

ukvarjali z gibalno/športno aktivnostjo in koliko prostega časa gibanju namenijo 

sedaj. Zanimala nas je tudi pogostost udejstvovanja otroka v neorganizirani in 

organizirani gibalni/športni dejavnosti, katere so njihove najpogostejše dejavnosti ter 

koliko njihovega prostega časa poteka aktivno. Ugotavljali smo količino neaktivnega 

prostega časa, ki ga otroci preţivijo pred televizijo ali računalnikom. Ţeleli smo 

izvedeti tudi mnenje staršev o pomenu gibanja za otrokov razvoj. 

V ta namen smo izbrali vzorec 57 staršev, katerih otroci obiskujejo enote vrtca 

Medvode. Podatke smo zbirali z anketnim vprašalnikom, ki je bil razdeljen na dva 

dela. Prvi del je bil namenjen staršem od 3 do 6 let starih otrok, drugi del pa njihovim 

otrokom. 

Podatke smo obdelali s statističnim paketom SPSS – 16.0 Windows (Statistical 

Package for social Scienses inc. Chicago IL). S podprogramom FREQUENCIES smo 

izračunali frekvence posameznih odgovorov v anketnih vprašanjih. Na številčnih 

spremenljivkah in tudi na ostalih ustrezno transformiranih spremenljivkah smo 

uporabili DESCRIPTIVES (opisna statistika) in CORRELATION (analiza povezave 

med spremenljivkami). Statistično značilnost smo preverjali na ravni 5-odstotnega 

tveganja (p≤0,05). 

Ne glede na to, da rezultatov ne smemo posploševati, nam prikazujejo nekaj 

zanimivih ugotovitev. 

Večina staršev se je v mladosti ukvarjala z gibalno/športno dejavnostjo in skoraj 

polovica še danes vzdrţuje raven zmerne gibalne/športne aktivnosti. Naša raziskava 

ne potrjuje povezanosti intenzivnosti gibalne dejavnosti staršev in otrok, prikazuje pa, 

da imajo otroci tistih staršev, ki imajo večje število različnih gibalnih/športnih 

aktivnosti, tudi sami več različnih gibalnih/športnih dejavnosti. 

Starši se najpogosteje ukvarjajo z neorganiziranimi gibalnimi/športnimi dejavnostmi, 

kot sta hoja in kolesarjenje. Skupaj z otroki pa največkrat kolesarijo, hodijo in se 

igrajo igre z ţogo. Slednje so skupaj z lovljenjem najbolj priljubljene dejavnosti tudi 
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med otroki. Več kot tri četrtine otrok iz naše raziskave je dovolj gibalno/športno 

aktivnih, saj so gibalno aktivni 5-krat tedensko po 30 minut ali več. 

Skoraj polovica otrok iz naše raziskave je vključenih v organizirano gibalno/športno 

dejavnost, pri kateri prevladuje splošna vadba. Tri četrtine dejavnosti je organiziranih 

znotraj športnega kluba in v veliki meri je vodeno s strani športnega strokovnjaka. 

Pobudo za vključitev v dejavnost so dali starši in otroci sami. 

Otrokom je pri organizirani gibalni/športni dejavnosti najbolj všeč vsebina športne 

vadbe in druţenje z vrstniki. 

Starši se zavedajo izrednega pomena gibanja za otrokovo zdravje in razvoj. 

Ocenjujejo, da gibanje najbolj vpliva na gibalni in telesni razvoj. Kot tretji 

najpomembnejši vidik so uvrstili sproščanje energije. 

Diplomsko delo je namenjeno vsem, ki so povezani z vzgojo in izobraţevanjem na 

gibalnem/športnem področju, staršem in vsem tistim, ki se zavedajo izjemnega 

pomena gibanja za otrokovo zdravje in njegov celostni razvoj. Namenjeno je vsem 

tistim, ki bi radi izboljšali gibalno/športno dejavnost otrok in njihovih staršev. Z 

diplomskim delom si lahkopomagajo tudi v občini Medvode. Sluţi lahko kot spodbuda 

za razširitvene moţnosti spodbudnega okolja v najširšem smislu za dvig 

udejstvovanja vseh občanov v gibalnih/športnih dejavnostih. 
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11 PRILOGE 

11.1 Anketni vprašalnik 

Spoštovani starši! 

Sem študentka Pedagoške fakultete. Pišem raziskovalno nalogo o gibalni dejavnosti 

predšolskih otrok in njihovih staršev v občini Medvode. 

Vprašalnik je sestavljen iz dveh delov. V prvem delu se vprašanja navezujejo na Vas, 

starše oziroma skrbnike, v drugem delu pa se vprašanja navezujejo na Vaše otroke. 

Vaši odgovori so anonimni in bodo uporabljeni izključno za mojo raziskovalno nalogo. 

Vsako mnenje je pomembno, saj bo prispevalo k uspehu raziskave. Za Vaše 

sodelovanje se Vam najlepše zahvaljujem. Prosim, če lahko izpolnjen anketni 

vprašalnik oddate vzgojiteljici Vašega otroka najpozneje do (datum). 

 

NAVODILO: Na večino vprašanj odgovorite tako, da obkroţite črko pred odgovorom, 

nekaj dopišete ali obkroţite številko od 1 do 5. Pri Vaši odločitvi, kako zelo se 

strinjate z navedeno trditvijo, uporabljajte lestvico ocen: 

1 2 3 4 5 

Sploh se ne 

strinjam 

V glavnem se 

strinjam 

Deloma se 

strinjam oziroma 

se ne strinjam 

V glavnem se 

strinjam 

Popolnoma se 

strinjam 

 

PRVI DEL VPRAŠALNIKA (v tem delu se vprašanja nanašajo na Vas – starše) 

1. Vaš spol: 

a) M b) Ţ 

 

2. Vaša stopnja izobrazbe: 

 

a) Osnovna šola 

b) 4- ali 5-letna srednja šola 

c) Visoka strokovna šola ali 

univerza 

d) 2- ali 3-letna poklicna šola 

e) Višja strokovna šola 

f) Magisterij ali doktorat 

 

3. Ime naselja, v katerem ţivite:____________________ 



 
 

 

4. Ali ste se v mladosti ukvarjali s kakšno gibalno/športno dejavnostjo? 

a) Da b) Ne

 

5. Kako pogosto se sedaj ukvarjate z gibalnimi/športnimi dejavnostmi 

(organiziranimi in neorganiziranimi)? 

a) Nikoli 

b) 1- krat do nekajkrat na leto 

c) 1- do 3-krat na mesec 

d) 1-krat na teden 

e) 2- do 3-krat na teden 

f) 4- do 6-krat na teden 

g) Vsak dan 

 

6. Koliko časa po navadi traja športna dejavnost? 

 

a) Manj kot 30 min 

b) 30 min 

c) 40 min 

d) 50 min 

e) 60 min 

f) Več kot 60 min 

 

7. S katero gibalno/športno dejavnostjo se največkrat ukvarjate v svojem prostem 

času? (moţnih več odgovorov) 

a) Hoja 

b) Lovljenje 

c) Rolanje 

d) Plavanje 

e) Igre z ţogo 

f) Kolesarjenje 

g) Smučanje 

h) Plesne dejavnosti 

i) Planinarjenje 

j) Drugo

 

8. S koliko različnimi gibalnimi/športnimi dejavnostmi se ukvarjate Vi? (Na primer 

smučanje, rolanje, tek, planinarjenje, plavanje (ne kopanje), hitra hoja …) 

_______________________________________________________ 

 

DRUGI DEL VPRAŠALNIKA (V tem delu se vprašanja nanašajo na otroke) 

 

1. Spol in starost Vašega otroka: 

a) M b) Ţ

_____________let 



 
 

 

2. Ali je Vaš otrok gibalno/športno dejaven? Ocene so od 1 (premalo dejaven) do 

5 (zelo dejaven). 

 

1 2 3 4 5 

 

3. S koliko različnimi gibalnimi/športnimi dejavnostmi se ukvarja Vaš otrok? (Na 

primer smučanje, rolanje, tek, planinarjenje, plavanje (ne kopanje), hitra hoja …) 

_______________________________________________________ 

 

4. Kolikokrat na teden je Vaš otrok gibalno/športno dejaven sam ali z Vami – 

starši (neorganizirano – brez strokovnega vodstva) 

 

a) 1-krat 

b) 2-krat 

c) 3-krat 

d) 4-krat 

e) 5-krat 

f) Večkrat 

g) Drugo

 

5. Koliko časa po navadi traja gibalna/športna dejavnost? 

a) 0–30 min 

b) 30–40 min 

c) 40–50 min 

d) 50–60 min 

e) 60–120 min 

f) Več kot 120 min 

 

6. S katero gibalno/športno dejavnostjo se Vaš otrok največkrat ukvarja v svojem 

prostem času in je ne vodi športni strokovnjak? (moţnih več odgovorov) 

a) Hoja 

b) Lovljenja 

c) Rolanje 

d) Plavanje 

e) Igre z ţogo 

f) Kolesarjenje 

g) Smučanje 

h) Plesne dejavnosti 

i) Planinarjenje 

j) Drugo

 

7. S katero gibalno/športno dejavnostjo se Vaš otrok skupaj z Vami največkrat 

ukvarja v svojem prostem času in je ne vodi športni strokovnjak? (moţnih več 

odgovorov) 



 
 

a) Hoja 

b) Lovljenja 

c) Rolanje 

d) Plavanje 

e) Igre z ţogo 

f) Kolesarjenje 

g) Smučanje 

h) Plesnedejavnosti 

i) Planinarjenje 

j) Drugo

 

8. Ali se Vaš otrok ukvarja s športom, ki ste ga Vi trenirali v svoji mladosti? 

 

a) Da b) Ne

 

9. Koliko časa med tednom preţivi Vaš otrok pred računalnikom in televizijo? 

a) 0–30 min 

b) 30–40 min 

c) 40–50 min 

d) 50–60 min 

e) 60–120 min 

f) Več kot 120 min 

 

10. Koliko časa med vikendom preţivi Vaš otrok pred računalnikom in televizijo? 

a) 0-30 min 

b) 30-40 min 

c) 40-50 min 

d) 50-60 min 

e) 60-120 min 

f) Več kot 120 min 

 

11. Kako preteţno preţivlja prosti čas Vaš otrok med vikendi in v času počitnic? 

 

a) Gibalno nedejavno (gledanje TV, igranje igric na računalniku, obiski kina …) 

b) Gibalno dejavno (plavanje, smučanje, kolesarjenje, pohodi, sprehodi …) 

 

12. Ali Vaš otrok obiskuje kakšno organizirano gibalno/športno dejavnost? (Če ste 

na to vprašanje odgovorili z NE, potem pojdite na 20. vprašanje) 

 

a) Da b) Ne

 

13. Kje in na kakšen način ste izvedeli za organizirano gibalno/športno dejavnost, 

ki ste jo izbrali Vašemu otroku? 

a) Povedali so mi prijatelji b) Seznanila nas je otrokova 

vzgojiteljica 



 
 

c) Prebrali smo na plakatu d) Otrok je sam povedal 

 

14. Kdo je bil pobudnik za vključitev otroka v organizirano gibalno/športno 

dejavnost? 

 

a) Otrok sam 

b) Starši 

c) Sorodniki 

d) Vzgojiteljice 

e) Otrokov zdravnik 

f) Prijatelji 

g) Drugo

 

15. Kdo vodi organizirano gibalno/športno dejavnost Vašega otroka? 

 

a) Športni/-a strokovnjak/-inja 

b) Vzgojitelj/-ica 

c) Študent/-ka 

 

16. Ta gibalna/športna dejavnost je organizirana: 

 

a) Kot interesna dejavnost v vrtcu 

b) Kot dejavnost v športnem klubu/društvu 

 

17. Katero izmed naštetih organiziranih gibalnih/športnih dejavnosti obiskuje? 

(moţnih več odgovorov) 

 

a) Plavanje 

b) Ples 

c) Gimnastika 

d) Atletika 

e) Splošna vadba 

f) Drugo 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

18. Kolikokrat na teden poteka organizirana gibalna/športna dejavnost? 

 

a) 1-krat 

b) 2-krat 

c) Večkrat 

 

19. Koliko časa po navadi traja gibalna/športna dejavnost? 

 

g) Manj kot 30 min 

h) 30 min 

i) 40 min 

j) 50 min 

k) 60 min 

l) Več kot 60 min 

 

20. Kaj je Vašemu otroku najbolj všeč? 

 

a) Vsebina športne vadbe  1 2 3 4 5 

b) Druţenje z vrstniki  1 2 3 4 5 

c) Fizična aktivnost  1 2 3 4 5 

d) Pestrost in raznolikost športnih pripomočkov 1 2 3 4 5 

 

21. Ali mislite, da je gibalna dejavnost pomembna za zdravje in razvoj Vašega 

otroka? Ocene od 1 (gibanje in šport mu ne koristita) do 5 (gibanje je zelo koristno). 

 1 2 3 4 5 

 

22. Zakaj mislite, da je gibalna dejavnost pomembna za vašega otroka? 

 

a) Zato, ker tako sklepa nova prijateljstva  1 2 3 4 5 

b) Zato, da se spozna s športom   1 2 3 4 5 

c) Zato, ker tako sprošča svojo energijo  1 2 3 4 5 

d) Zato, da bi postal dober športnik (tekmovalec) 1 2 3 4 5 

e) Zato, ker vpliva na njegov telesni razvoj  1 2 3 4 5 



 
 

f) Zato, ker vpliva na njegov gibalni razvoj (razvoj motoričnih sposobnosti: 

koordinacije, moči, ravnoteţja …)  1 2 3 4 5 

g) Zato, ker vpliva na otrokov čustveni razvoj (laţje izraţanje in sprejemanje 

čustev)      1 2 3 4 5 

h) Zato, ker vpliva na otrokov socialni razvoj (komunikacija in druţenje z drugimi 

otroki)       1 2 3 4 5 

i) Zato, ker vpliva na otrokov spoznavni razvoj (zaznavanje prostora in 

zavedanje lastnega telesa v njem)  1 2 3 4 5 

 

23. Koliko različnih gibalnih/športnih dejavnosti je ponujenih v Vašem kraju (na 

primer PD, ples, plavanje, gimnastika)? 

Zunaj vrtca:_______  V vrtcu:_______ 


